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1 UVOD
Pismenost je v informacijski dobi, ko nas informacije na različnih nosilcih, kot sta tiskano
in digitalno gradivo, ter slušne informacije obkrožajo na vsakem koraku, vedno bolj
pomembna, saj se človek, ki ni vešč branja in pisanja, težko znajde v vsakdanjem življenju.
Bralna pismenost zahteva posameznikove zadovoljivo razvite bralne in pisalne veščine ter
vsebuje jezikovno kompetenco. Če je človek iz kakršnega koli vzroka prikrajšan za bralno
kompetenco, potrebuje prilagoditve ali celo poseben tip gradiva, da bi razumel njegovo
vsebino. Dostopne informacije so tiste informacije, ki so pripravljene v takšni obliki, da jih
posameznik razume, in so mu na voljo po dostopnih kanalih. Pri tem lahko priredimo zgolj
kanal komuniciranja ali pa informacije prilagodimo vsebinsko in jezikovno. Prilagoditve so
odvisne od potreb posameznika. Viri informacij se v današnjem svetu hitro spreminjajo, a
branje še vedno ostaja najučinkovitejše sredstvo za usvajanje znanja, za pridobivanje
informacij in kot sredstvo učenja. Gluhi in naglušni imajo zaradi svojih specifičnosti težave
pri razumevanju branja besedil in pri uporabi jezika, posredno pa tudi težave z učenjem in
vključevanjem v socialno okolje.
V magistrskem delu so v središču našega zanimanja gluhi in naglušni uporabniki ter
storitve, ki jih zanje pripravljajo zaposleni v slovenskih splošnih knjižnicah in njihovih
enotah. Predpogoj za obisk knjižnice je branje, ki predstavlja pot do informacij in znanja,
poleg tega pa je pomembno za osebnostno rast in boljše razumevanje sebe in sveta okoli
nas.
V teoretičnem delu smo poleg opredelitve bralne pismenosti opredelili tudi lahko branje,
saj gluhi in naglušni uporabniki lažje razumejo informacije, ki so podane v lahko berljivi
obliki. V empiričnem delu magistrske naloge pa smo teoretična izhodišča pretvorili v
prakso. V okviru raziskave smo prek anketnega vprašalnika med gluhimi in naglušnimi
člani društev po Sloveniji raziskali pogostost obiska knjižnice, po kakšnem gradivu
posegajo, kako poteka komunikacija v referenčnem pogovoru, zanimalo pa nas je tudi ali
poznajo trenutno ponudbo storitev in kakšne izboljšave knjižničnih storitev si želijo. Med
zaposlenimi v osrednjih območnih knjižnicah in njihovih enotah pa smo v okviru raziskave
prek polstrukturiranega intervjuja želeli pridobiti podatke o uporabniški skupini gluhih in
naglušnih, o prilagojenem gradivu v lahko berljivi obliki ter kako poteka komunikacija med
zaposlenim v knjižnici ter gluhim ali naglušnim uporabnikom.
Pomemben dodatek k magistrski nalogi je tudi intervju s strokovnjakinjo s področja
prilagajanja gradiva za gluhe in naglušne osebe, ki nam je zelo nazorno razložila kako
poteka prilagajanje besedil in s kakšnimi izzivi se lahko ob tem soočajo.
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2 GLUHOTA IN NAGLUŠNOST
Oseba je gluha, če ne sliši zvokov in glasov iz svojega okolja, naglušna pa jih sprejema le
delno. To pomeni, da gluh lahko zazna zelo močne zvoke, in to le nekatere, ne pa vseh. Ti
močni zvoki pa v življenju redkeje nastopajo. Še posebej ne v govoru. Naglušen pa zazna
tudi zvoke okolja, govora, vendar ne vseh, in jih zaznava kakovostno drugače kot slišeč
človek (Meadow, 1980).
Glede na Mednarodno klasifikacijo okvar, prizadetosti in oviranosti, ki jo je pripravila
Svetovna zdravstvena organizacija, je gluha tista oseba, ki je izgubila sluh na frekvencah
500, 1000 in 2000 Hz povprečno na ravni 80 dB ali več. Sem spadata popolna izguba sluha
in zelo težka izguba sluha (več kot 91 dB) (Meadow, 1980).
Naglušna pa je tista oseba, ki ima povprečno izgubo sluha na frekvencah 500, 1000 in
2000 Hz na ravni od 40 do 80 dB. Sem sodijo težka izguba sluha (od 71 do 91 dB), zmerno
težka izguba sluha (od 56 do 70 dB), zmerna okvara sluha (od 41 do 55 dB) in blaga okvara
sluha (od 26 dB do 40 dB). Vse te okvare so biološke, fiziološke in nepovratne (Meadow,
1980).
Klasifikacija govori tudi o prizadetosti, ki je posledica doživljanja te okvare na ravni
posameznika. Te prizadetosti lahko zadevajo eno ali več področij na različnih ravneh. Ta
področja so sporazumevanje, vedenje, telesna zmogljivost, spretnost in prilagajanje
okolju. Poleg teh omejitev na ravni posameznika klasifikacija opredeljuje tudi oviranost
kot posameznikovo nezmožnost ali zmanjšano možnost, da bi odigral za svojo starost in
spol pričakovane družbene vloge. To so družbene posledice izgube sluha. Imenujemo jih
oviranosti in se nanašajo na orientacijo, zaposlitev, socialno integracijo v družbo in
ekonomsko samozadostnost. Tako vsaka izguba sluha poleg svoje biološke okvare, ki je
nepopravljivo stanje, povzroča tudi posledice prizadetosti in oviranosti na različnih
vsebinskih področjih in na različnih stopnjah. Z rehabilitacijo in osveščanjem ter
informiranjem okolja se lahko prav prizadetost in oviranost posameznika omili in
zmanjšata, ob sicer nespremenljivi biološki okvari (Meadow, 1980). Veliko ljudi več let
zanemari izgubo sluha, preden poiščejo zdravljenje ali pomoč (Schaeffer, 2014).
Svet, v katerem živimo, je svet slišečih. Prilagojen je ljudem, ki se dobro govorno izražajo.
Ljudje z izgubo sluha se velikokrat pritožijo, da se je naporno vedno znova prilagajati svetu
slišečih (Schaeffer, 2014).
Ljudje z izgubo sluha, ki jo pogosto imenujemo »nevidna invalidnost«, po navadi
potrebujejo več kot le pripomočke za izboljšanje sluha. Pomembno je, da se jih kot družba
zavedamo in jih sprejmemo ter se jim prilagodimo in olajšamo njihovo življenje v svetu
slišečih (Schaeffer, 2014).
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Človek se nauči govora spontano ob pogojih, da dobro sliši, ima ustrezno razvite duševne
sposobnosti in razvite govorne organe s tem, da govor okolja posluša, ga imitira in
rekombinira ter na novo ustvarja. Pri osebah z motnjo sluha prvemu pogoju ni zadoščeno.
Zato ne doživljajo sveta celovito. To ima za posledico, da se govora ne morejo naučiti,
kljub ustreznemu intelektualnemu potencialu in ob dobro razvitih govorilih. Čim večja je
stopnja izgube in čim zgodneje v razvoju je do okvare prišlo, tem težje so posledice za
razvoj verbalnega govora. Vendar se že blaga naglušnost odraža na govoru. Zelo opazen je
govor zmerno naglušnih, medtem ko pri težki naglušnosti do spontanega razvoja govora
brez tehničnih pomagal in vaj ne pride več. Gluhost in naglušnost sta stopnji, ki sta
nepopravljivi, neozdravljivi in se jima lahko le prilagodimo. Navadimo se živeti z
naglušnostjo ali gluhoto in čim bolj zmanjšati slabe posledice, ki jih prinaša. Za to obstaja
le ena pot: praksa in vaje (Moravec Berger, 1997).
Ljudje, ki izgubijo sluh potem ko so že odrasli, se težko identificirajo s svetom gluhih ali
skupnostjo gluhih. Ker so v mladosti in času odraščanja normalno slišali, so njihove
odločilne identifikacije in izkušnje takšne, kot jih imajo slišeči ljudje. Če je gluhota
nastopila s starostjo ali kot poškodba pri delu, ostanejo ljudje kulturno navezani na
skupnost slišečih. Čeprav ne slišijo, se ne vključijo v skupnost gluhih. Torej je to posebna
kategorija ljudi, ki ne živi niti v svetu gluhih niti v svetu slišečih. Je podskupina, ki je gluhi
ne sprejemajo, ker ne obvlada govorice rok in se težje vključuje v formalno komuniciranje
gluhe skupnosti. Slišeči svet jih sicer razume, vendar oni ne razumejo slišečih ljudi, saj v
otroških letih in mladosti niso bili usmerjeni k sprejemanju drugačnih informacij
(Redžepovič, 1995).
Tako kot pri slišečih ljudeh tudi pri gluhih obstaja več izobrazbenih stopenj. Te se lahko
gibljejo od osnovnošolske izobrazbe pa vse do doktorata. Nekateri se izobražujejo v javnih
šolah, nekateri v posebnih. Kot skupnost pa imajo gluhi ljudje ponavadi nižjo stopnjo
izobrazbe kot njihovi slišeči vrstniki, in sicer zaradi komunikacijskih težav in pogosto
neustreznega osnovnega šolanja (Handman, 2002).

2.1 Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) je reprezentativna invalidska
organizacija na državni ravni za gluhe, naglušne, osebe z gluhoslepoto ter osebe s
polževim vsadkom. Odrasli gluhi, naglušni in gluhoslepi se v Sloveniji združujejo v društva,
društva pa v Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenje, ki je nestrankarska nevladna
strokovna organizacija in si prizadeva za enakopraven položaj ter pravice gluhih, naglušnih
in gluhoslepih. Temeljni cilj združevanja je ustvarjanje možnosti za popolno vključitev
gluhih, naglušnih in gluhoslepih v življenjsko in delovno okolje ter v družbeno življenje
(Rijavec Škerl, 2018).

TURK, T. Storitve slovenskih splošnih knjižnic za gluhe in naglušne uporabnike. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2020

12

Poslanstvo ZDGNS temelji na pomoči pri zadovoljevanju posebnih potreb gluhih,
gluhoslepih in naglušnih v vsakdanjem življenju in delu. Skupaj s trinajstimi medobčinskimi
društvi izvaja različne posebne socialne programe, s katerimi zadovoljuje številne potrebe
uporabnikov s celotnega območja Slovenije ne glede na članstvo (Redžepovič in Juhart,
2011).
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije izdaja različne oblike strokovnega gradiva, ki
omogoča premagovanje ovir med govorjenim ali zapisanim slovenskim jezikom in
slovenskim znakovnim jezikom oziroma kretalno govorico.
2.1.1 Društva gluhih in naglušnih
Društva gluhih in naglušnih (DGN) so specifične invalidske organizacije, ki se edine v naši
družbi ukvarjajo z gluhimi in naglušnimi osebami ter jim pomagajo uresničevati njihove
življenjske potrebe in želje, ki bi jih oni v slišečem svetu težko ali sploh ne izpolnjevali.
Omogočajo jim družabne stike in vključevanje v skupine ter dajejo občutek pripadnosti,
pripomorejo posamezniku, da se dejavno zavzema za svoj položaj v družbi in na različnih
življenjskih področjih, v družbenem življenju in zunaj njega. Člani se na društva obrnejo,
ko potrebujejo pomoč pri reševanju vsakodnevnih težav, ki jih slišeči rešujemo brez večjih
težav. To zajema tudi pomoč pri izpolnjevanju raznih obrazcev, klicev v različne ustanove,
spremstvo pri urejanju osebnih zadev ipd. Društva tako v večini primerov nadomestijo
vlogo knjižnice (Redžepovič in Juhart, 2011).
Društva gluhih in naglušnih Slovenije so (Redžepovič in Juhart, 2011):
− Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana
Društvo deluje od leta 1931 in izvaja vsestransko skrb in pomoč gluhim, naglušnim in
gluhoslepim na vseh področjih življenja in dela. Deluje na področju osrednje Slovenije in s
svojim delovanjem poleg Mestne občine Ljubljana pokriva še šestintrideset občin. Vsi
programi se izvajajo v prilagojeni tehniki, to je v slovenskem znakovnem jeziku. Programi
nudijo tudi srečanje s sebi enakimi in s tem zadovoljevanje skupnih interesov, ki temeljijo
na isti vrsti invalidnosti.
− Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško
Društvo svojim članom nudi strokovno pomoč, jim svetuje in jih usmerja v reševanje
različnih življenjskih situacij. Deluje tudi na področjih pridobivanja socialne enakosti
invalidov in zadovoljevanja njihovih potreb. Ena najpomembnejših nalog društva je tudi
obveščanje in osveščanje slišečega okolja o življenju gluhe in naglušne populacije.
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− Društvo gluhih in naglušnih Koroške
Društvo gluhih in naglušnih Koroške deluje na območju dvanajstih občin: Radlje ob Dravi,
Podvelka, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Muta, Dravograd, Slovenj Gradec, Mislinja, Ravne
na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na Koroškem. Društvo deluje od leta 1948.
− Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje deluje na območju desetih občin
Šaleške in Zgornje Savinjske doline. So edina tovrstna organizacija, ki svojim članom nudi
dostop do različnih informacij v njim prilagojeni tehniki. Združujejo tako gluhe, naglušne,
gluhoslepe kot osebe s polževim vsadkom.
− Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota
Društvo gluhih in naglušnih Pomurja je bilo ustanovljeno leta 1956. Zavest in potreba po
premagovanju komunikacijskih ovir ljudi z okvaro ali popolno izgubo sluha sta jih trdno
združili v organizacijo, ki si prizadeva članom lajšati težave pri vključevanju v delovno in
socialno okolje.
−

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor je invalidska organizacija odraslih gluhih in
naglušnih prebivalcev enainštiridesetih občin in mest regije Podravja.
− Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske
Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske deluje na območju občin: Ajdovščina,
Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren – Kostanjevica, Nova Gorica, Renče –
Vogrsko, Tolmin, Šempeter – Vrtojba, Vipava.
− Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Slovenske Konjice
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče deluje
na območjih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. Društvo deluje od leta 2001.
Prvotno so bili člani tega društva del društva v Celju, na pobudo gluhih in naglušnih s tega
območja so se odločili, da ustanovijo svoje društvo. Cilj društva je dejavno delovanje na
socialnem, izobraževalnem in športnem področju.
− Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko – AURIS Kranj
Društvo AURIS je organizacija, ki skrbi za gluhe in naglušne osebe ter njihove
svojce. Osnovni cilji AURIS-a so: pomoč gluhim, gluhoslepim in naglušnim osebam pri
vključevanju v družbo zaradi njihovih posebnih potreb, pomoč pri vsakodnevnem življenju
in delu. V ta namen društvo AURIS izvaja posebne socialne in druge programe ter opravlja
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določene storitve za zadovoljevanje potreb gluhih, gluhoslepih in naglušnih oseb na način,
da se lahko čim bolj neodvisno in enakopravno vključujejo v okolje.
− Društvo gluhih in naglušnih Celje
Društvo gluhih in naglušnih Celje deluje na območju dvajsetih občin. Med njimi so: Bistrica
ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje pri Planini, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela,
Prebold, Radeče, Rogatec, Rogaška Slatina, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Štore,
Tabor, Vojnik, Vransko in Žalec. Osebe z okvaro sluha se v društvo vključujejo
prostovoljno. Temeljni cilj njihovega združevanja je ustvarjanje možnosti za enakopravno
vključevanje v življenjsko in delovno okolje ter družabno življenje.
− Mestno društvo gluhih Ljubljana
V Mestnem društvu gluhih Ljubljana (MDGL) se za gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s
polževim vsadkom izvajajo posebni socialni programi, ki jih sami soustvarjajo in so odsev
njihovih potreb. Na podlagi potreb in zahtev uporabnikov društvo izvaja programe, ki so
iz leta v leto bolj izpopolnjeni in kvalitetni. Posebne socialne programe potrebujejo osebe
z okvaro sluha zaradi svoje invalidnosti, predvsem pri premagovanju komunikacijskih ovir.
Člani in osebje v MDGL se med seboj sporazumevajo v slovenskem znakovnem jeziku – v
prvem jeziku gluhih. V komunikaciji s slišečimi v Sloveniji se uporabljata pisna slovenščina
in slovenski znakovni jezik s pomočjo tolmača, v mednarodni komunikaciji pa mednarodna
kretnja in pisna angleščina. Namen društva je združevanje gluhih, gluhonemih,
gluhoslepih, oglušelih in ostalih oseb zaradi zadovoljevanja posebnih potreb in interesov
oseb, ki pripadajo skupnosti gluhih zaradi uresničevanja ciljev in nalog.
− Društvo gluhih in naglušnih Dolenjske in Bele krajine
Društvo gluhih in naglušnih Dolenjske in Bele krajine ima sedež v Novem mestu. Vanj se
vključujejo gluhi ali naglušni, gluhoslepi, starši gluhih in naglušnih otrok ter starši otrok s
polževim vsadkom. Njihovo poslanstvo je pomoč gluhim in naglušnim uporabnikom v
prilagojeni obliki, ustvarjanje pogojev za druženje, dvig kakovosti življenja ter promocija
strpnosti, enakosti in solidarnosti.
− Društvo gluhih in naglušnih Južne Primorske
Društvo gluhih in naglušnih Južne Primorske deluje na območju desetih občin: Koper,
Izola, Piran, Postojna, Ilirska Bistrica, Pivka, Divača, Komen, Hrpelje – Kozina, Sežana.
Gluhi in naglušni v društvu zadovoljujejo potrebo po pripadnosti. Člani radi prihajajo na
družabna srečanja, na kulturne in zabavne prireditve. Zelo dobro so obiskane ustvarjalne
delavnice, na katerih imajo možnost izražanja ročnih spretnosti in sposobnosti. Posebnost
društva je sprejemanje in pomoč ljudem, ki uporabljajo italijanski in slovenski govorni in
znakovni jezik, saj delujejo na dvojezičnem območju. V organizirani obliki nudijo
informacije in svetovanje naglušnim ter seznanjajo s tehničnimi novostmi.
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3 KOMUNIKACIJA
Komuniciranje je sestavni del življenja vsakega od nas. Brez komunikacije ni življenja, saj
smo socialna bitja in prek komunikacije vzdržujemo obstoječi družbeni red. Skozi
komunikacijo dosežemo razumevanje in smo sposobni vplivati drug na drugega.

3.1 Načini komunikacije gluhih in naglušnih oseb
Znakovni jeziki so človeški jeziki, ki se naravno oblikujejo znotraj jezikovnih skupnosti
gluhih. Uporabniki znakovnih jezikov za sporočanje uporabljajo vidni prenosnik – s prsti,
dlanmi, rokami, držo telesa, obrazno mimiko in s položajem glave oblikujejo znake, ki so
nosilci pomena. Znake, ki jih proizvajajo z rokami, kamor prištevamo tudi prste in dlani,
imenujemo kretnje, medtem ko vse ostale neročne znake imenujemo mimika (Pavlič,
2016). Je pa potrebno vedeti, da vsi gluhi ljudje ne uporabljajo znakovnega jezika in ne
znajo brati z ustnic (Handman, 2002).
3.1.1 Znakovni jezik
Slovenski znakovni jezik (SZJ) je znakovni jezik, ki ga uporabljajo osebe z okvaro sluha na
območju Republike Slovenije. Je naravni način sporazumevanja gluhih oseb. Te pri
komunikciji opazujejo in uporabljajo ustnice, mimiko obraza in postavitev telesa ter
predvsem premikajoče se prste. Znakovni jezik ne uporabljajo samo gluhi in naglušni,
ampak ponavadi tudi osebe v njihovem ožjem družinskem krogu ter tolmači, ki govorjeni
jezik pretvarjajo v kretnjo. Natančno število govorcev ni znano (Rijavec Škerl, 2019).
Vsaka država, včasih pa celo določena pokrajina ima svoj znakovni jezik. Tudi v znakovnem
jeziku se izoblikujejo narečja in različne socialne zvrsti jezika. Slovenski znakovni jezik je
povsem svoj jezikovni sistem, ki ni enak slovenskemu govorjenemu jeziku, kar pomeni, da
govorjene ali zapisane slovenščine ne moremo dobesedno prevajati v kretnjo (Rijavec
Škerl, 2019).
Znakovni jezik je za večino gluhih in naglušnih njihovo osnovno komunikacijsko sredstvo in
ga imajo za svoj osnovni materin jezik. Seveda pa poleg njega lahko uporabljajo branje z
ustnic, prstno abecedo, pisanje, risanje, poslušanje s slušnim aparatom in mimiko, da se
lahko sporazumevajo s svojim neposrednim okoljem.
Od leta 2019 je Spletni slovar slovenskega znakovnega jezika umeščen tudi v organiziran
sistem povezovanja knjižnic na podlagi državnega knjižničnega informacijskega sistema
COBISS in v portal slovarjev Termania, ki ga podpira Ministrstvo za kulturo. S tem je
slovar dostopen širši javnosti in omogoča večjo prepoznavnost slovenskega znakovnega
jezika (Rijavec Škerl, 2018).
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3.1.1.1 Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je leta 2013 predlagala, naj se 14. november
razglasi za dan slovenskega znakovnega jezika. To je dan, ko je bil leta 2002 v Uradnem
listu Republike Slovenije objavljen Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika
(ZUSZJ), ki gluhim daje pravico do uporabe njihovega maternega jezika (Rijavec Škerl,
2018).
ZUSZJ (2002) določa pravico gluhih oseb uporabljati slovenski znakovni jezik in pravico
gluhih oseb do informiranja v njim prilagojenih tehnikah ter obseg in način uveljavljanja
pravice do tolmača za znakovni jezik pri enakopravnem vključevanju gluhih oseb v
življenjsko in delovno okolje ter vse oblike družbenega življenja ob enakih pravicah in
pogojih ter z enakimi možnostmi, kot jih imajo osebe brez okvare sluha.
V 10. členu ZUSZJ (2002) je opredeljeno, da ima gluha oseba pravico uporabljati znakovni
jezik tudi v vseh drugih življenjskih situacijah, v katerih bi ji gluhota pomenila oviro pri
zadovoljevanju njenih potreb. Gluha oseba ima pravico biti informirana v njej prilagojenih
tehnikah v skladu s posebnimi predpisi.
Kljub sprejetemu zakonu pa država ne zagotavlja sistemskih virov za razvoj slovenskega
znakovnega jezika (Rijavec Škerl, 2018).
3.1.2 Mimika
Tako kot sta višina in jakost glasu pomembni za izražanje v slovenskem besednem jeziku
je v znakovnem jeziku izrednega pomena mimika (Podgoršek in Kranjc, 2012). Pri mimiki
gre za igro obraza, s katero izražamo čustva, občutke, misli. Naš obraz je pod kožo
sestavljen iz množice mišic, ki se premikajo kot odziv na tisto, kar se dogaja okrog nas.
Obrazne mišice nam sporočajo, kako je sogovornik sprejel naše sporočilo, kaj si o zadevi
misli in kakšni občutki ga navdajajo. S pogledom, usti, položajem obrvi in brade ter z
drugimi deli obraza tudi mi sporočamo drugim ljudem svoje dobre in slabe namere,
čustva, pogosto pa tudi skrite misli (Mihaljčič Z. in Mihaljčič, L., 2000).
Na obrazu so posebej zgovorne oči. Pogled je eden najpogostejših in najbolj učinkovitih
nebesednih signalov. Poznati moramo nekatera osnovna pravila. Naš pogled v
sogovornikove oči ne sme biti predolg. Dolg pogled sicer zmeraj gledani osebi nakazuje,
da se ta, ki jo gleda, zanjo zanima. Vendar če tak pogled traja predolgo, vzbudi
vznemirjenost in nelagodje (Mihaljčič, Z. in Mihaljčič, L., 2000).
3.1.3 Gestika
Pri komunikaciji pa je poleg mimike pomembna tudi drža telesa. Izraz gestika je uvedel
Ray L. Birdhwhlistler, gre za sporočanje s pomočjo telesnih gibov. Govorica gibov je
najstarejša človekova govorica. Z gibi so se človekovi predniki sporazumevali, še preden so
razvili sposobnost govora. Sodobni človek uporablja pri navadnem, vsakodnevnem
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sporazumevanju okrog petdeset vrst gibov. S temi kretnjami oz. gibi podkrepimo svoje
besede ali pa jih izjemoma povsem nadomestimo. Gluhi so razvili sporazumevanje z gibi
do popolnosti in z njimi povsem nadomestili govorjeno besedo. Najpogostejša in najbolj
izrazna oblika komuniciranja z gibi je govorica rok. Z njimi med govorjenjem nenehno
gestikuliramo (Mihaljčič, Z. in Mihaljčič, L. 2000).
3.1.4 Branje z ustnic
Z jasnim govorom govorec zavestno poskuša zagotoviti čimbolj jasno izgovorjene glasove,
s tem poskuša povečati akustično sporočilnost govora in premostiti sogovornikov
primankljaj zaradi izgube sluha. To počne tako, da izgovarja razločno in natančno vse
glasove, upočasni ritem govora, med zaključnimi stavki in mislimi uporablja premore in
zmerno poveča jakost govora. Ljudje z izgubo sluha se pogosto ne zavedajo, da se med
pogovorom nezavedno berejo z ustnic in veliko bolje sledijo pogovoru, kadar lahko vidijo
ustnice in obraz druge osebe (Štanta, 2013).
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3.1.5 Prstna abeceda
Omeniti moramo tudi uporabo prstne abecede, in sicer vzporedno z znakovnim jezikom,
saj prispeva k širjenju besednjaka in izgrajevanju slovnice. Prikladna je takrat, ko skušamo
posredovati besedo, ki nima enakovredne kretnje v znakovnem jeziku. Ročna abeceda
predstavlja povezavo s slovenskim besednjakom v več pogledih. Petindvajset različnih
položajev roke predstavlja posamezne črke slovenske abecede. Na ta način lahko izrazimo
prav vsako besedo slovenskega jezika, seveda ob predpostavki, da je pri tem potrebno
znanje verbalnega jezika (Dornik, 2009).

Slika 1: Enoročna prstna abeceda 1

1

Vir: https://www.gluhinaglusni-dolenjske.net/izguba-sluha/znakovni-jezik
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3.2 Izzivi pri sporazumevanju z gluho in naglušno osebo
Gluhota sodi med najtežje invalidnosti. Zaradi okvare sluha imajo gluhi in težko naglušni
največ težav pri sporazumevanju in komunikaciji z okoljem, v katerem živijo, se
izobražujejo, ustvarjajo, delajo ali preživljajo prosti čas. Komunikacijske ovire, nezmožnost
interakcije z okoljem zaradi okvare ali popolne izgube sluha so vzroki različnih oblik
socialne izključenosti (Rijavec Škerl, 2018).
Težava se pojavi takoj, ko želi slišeča oseba vzpostaviti komunikacijo z gluho osebo, saj
nastane komunikacijski šum. Slišeča oseba uvidi, da ne govori istega jezika in da se brez
tretje osebe ne bo moč sporazumeti. Ta tretja oseba pa je tolmač slovenskega
znakovnega jezika. Slišeči povedo, da po eni strani ne vedo, kako naj se vedejo do gluhih
oseb in da jih je strah vzpostaviti stik, po drugi strani pa obstaja splošno zmotno
prepričanje, da znakovni jezik temelji na govoru, in tako gluhe osebe lahko pišejo in
berejo, posledično pa komunikacija steče. Vendar pa je prav tolmač tisti, ki predstavlja
pomemben člen v komunikaciji gluhe osebe s slišečim svetom. Je tisti, ki »govor« gluhe
osebe prenese v izgovorjeno besedo in govorjeno besedo v znakovni jezik.
Samo informirani ljudje, ki jim je omogočena učinkovita komunikacija, so lahko dejavno
vključeni v družbo na vseh področjih, npr. na področjih kulture, sociale, zdravstva ali
izobraževanja (Haramija in Knapp, 2019).
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4 SPLOŠNE KNJIŽNICE TER GLUHI IN NAGLUŠNI UPORABNIKI
4.1 Splošne knjižnice
Splošne knjižnice so pomembne kulturne ustanove v lokalnih skupnostih ter hkrati
izobraževalna in informacijska središča, ki ustvarjajo pogoje za razvoj posameznika in
njegovo aktivno vključevanje v družbo (Haramija in Knapp, 2019).
Vlogo oseminpedesetih splošnih knjižnic, od tega deset osrednjih območnih knjižnic,
natančneje opredeljujejo oz. določajo strokovna priporočila in standardi za splošne
knjižnice (za obdobje 2018 – 2028). Njihove naloge so predvsem: zbiranje, obdelava,
hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva ter informacij, razvoj bralne kulture in
bralne pismenosti otrok, mladostnikov in odraslih, pridobivanje znanja, informacijsko in
računalniško opismenjevanje, vključevanje v družbo, domoznanska dejavnost,
informacijsko središče lokalne skupnosti, seznanjanje z javnimi zadevami in spremljanje
aktualnega dogajanja v družbi, spodbujanje povezovanja ter sodelovalne kulture in
ustvarjalnosti v lokalni skupnosti. Za uspešen program knjižnične dejavnosti je nujno
poznavanje lokalnega okolja vsake knjižnice, tudi za najmanjšo enoto v knjižnični mreži.
Ustrezen program knjižnične dejavnosti je tisti, ki odgovarja na potrebe lokalne skupnosti.
Te pa knjižnica lahko prepozna le z analizo. Strokovna priporočila vežejo načrtovanje v
splošni knjižnici na ugotavljanje potreb prebivalcev v lokalni skupnosti, oceno vloge
knjižnice, oblikovanje vizije in postavljanje prednostnih nalog knjižnice ter pripravo
strateškega načrta doseganja te vizije. Knjižnica pri izvajanju strateškega načrta
prepoznava potencialna tveganja pri njegovem uresničevanju in jih obvladuje. Načini
uresničevanja v tem delu vsebujejo priporočila za izvedbo analize lokalne skupnosti ter
ustrezno načrtovanje knjižnične mreže, zgradb, prostora, tehnološke infrastrukture in
opreme. Pri kriterijih za ustrezen prostor je poudarjena njegova dostopnost za posebne
skupine uporabnikov (Brečič, Fras Popović, Podbrežnik Vukmir, Vilar, Vodeb, Zdravje,
2019).
Knjižnične storitve so cenjene in priznane, saj nudijo dostop do pomembnih infromacijskih
virov. Zato morajo biti knjižnice pozorne na informacijske potrebe uporabnikov, ki
prihajajo v knjižnice, ko te informacije potrebujejo. Uporabniki, ki so s storitvami
zadovoljni, to potrdijo tako, da tudi drugim priporočajo njihovo uporabo (Gupta, 2003).
Sicer pa so uporabniki slovenskih splošnih knjižnic upravičeni do široke palete storitev, saj
javno službo na področju knjižnične dejavnosti, kot so zapisali Vodeb, Kodrič Dačič in Janc
(2010) ureja ZKnj-1 (2001), ki določa pravice uporabnikov do osnovnih storitev knjižnice.
Zgodovinsko gledano gluhi ljudje niso uporabljali knjižnice. Njihova vidna orientacija jih ne
pretvori samodejno v bralce. Fonetično zasnovanega jezika se je težko naučiti, če ga ne
slišimo in veliko gluhih oseb se ga ne nauči tekoče. Za mnoge gluhe in naglušne je njihov
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prvi jezik znakovni jezik, ki se zelo razlikuje od slovenščine. Če potencialni uporabnik
knjižnice ne mara branja, navadno ne obišče knjižnice. Poleg tega lahko tudi drugi
dejavniki odvrnejo gluho osebo od obiska knjižnice: osebje, ki ne pozna znakovnega jezika
in posebnih potreb gluhih; slabo posredovane informacije; nedostopnost posebnih
programov, ki jih izvaja knjižnica; nepoznavanje številnih storitev knjižnice in
nedostopnost avdiovizualnih virov knjižnice. Tistih nekaj gluhih oseb, ki so navdušeni
bralci, na splošno oglušijo pozneje v življenju, se pravi, da že dobro poznajo slovenski jezik
(Handman, 2002).
Gluhi in naglušni ljudje tudi danes redko obiskujejo knjižnico. Knjižnično gradivo si
večinoma izposojajo prek drugih ljudi. Gluhi in naglušni raje obiskujejo knjižnico v
organiziranih skupinah (Lujić, 2019).
Glavni cilj sodelovanja knjižnice z gluhimi in naglušnimi temelji na sodelovanju z društvi in
ostalimi ustanovami, ki povezujejo gluhe in naglušne ali delajo na področju socialne
vključenosti oseb s posebnimi potrebami na lokalni in državni ravni (Lujić, 2019).
Na ta način knjižnica postane in ostane prostor za spoznavanje raznovrstnosti. Spodbuja
strpnost v svojem družbenem okolju z jasno opredeljeno strateško usmeritvijo, da bi vsem
državljanom v lokalni skupnosti omogočili enakopravno uporabo knjižničnih storitev in
dostop do kakovostnih informacij o gluhih in naglušnih ter drugih vrstah invalidnosti.

4.2 Osrednje območne knjižnice in njihove enote
Osrednja območna splošna knjižnica (OOK) je splošna knjižnica, ki za območje pokrajine
ali dela pokrajine izvaja posebne naloge za širše območje na podlagi pogodbe z
ministrstvom, pristojnim za kulturo in v soglasju s svojim ustanoviteljem.
Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (2003) ureja izvajanje štirih posebnih nalog
območnih knjižnic:
− zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in
informacij,
− nudenje strokovne pomoči vsem knjižnicam z območja,
− koordniranje zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva za svoje
območje,
− usmerjanje izločenega gradiva s svojega območja.
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Slika 2: Zemljevid osrednjih območnih knjižnic 2

OOK koordinirajo, povezujejo in usmerjajo delo splošnih knjižnic na območju.
Prepoznavajo potrebe svojih območij in skrbijo za krepitev identitete. Nova spoznanja in
dognanja knjižničarske stroke izmenjujejo s kolegi iz tujine in jih posredujejo tako
knjižnicam kot drugim kulturnim ustanovam. Soustvarjajo takšen nacionalni knjižnični
sistem, ki omogoča vsem državljanom Slovenije enoten in enakopraven dostop do
informacij (Pravilnik, 2003).
Spodbujajo razvoj splošnih knjižnic na območju in podporajo njihovo raznovrstnost. S
skupnimi projekti razvijajo nove dejavnosti in rešujejo skupne probleme. Delajo timsko,
večplastno in odprto komunicirajo, kooordinirajo in vodijo nacionalne projekte. So nosilci
napredka na področju uvajanja novih tehnologij, informacijske in bralne pismenosti ter
procesa vseživljenjskega učenja (Pravilnik, 2003).

2

Vir: https://www.nuk.uni-lj.si/nuk/ook
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V nadaljevanju bomo predstavili vse osrednje območne knjižnice ter knjižnice za katere so
odgovorne.
Celjsko območje
Za celjsko območje je odgovorna Osrednja knjižnica Celje, ki skrbi za naslednje knjižnice:
− Knjižnico Laško
− Knjižnico Antona Sovreta Hrastnik
− Knjižnico Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
− Knjižnico Rogaška Slatina
− Knjižnico Šentjur
− Knjižnico Šmarje pri Jelšah
− Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje
− Knjižnico Velenje
− Medobčinsko splošno knjižnico Žalec
− Osrednjo knjižnico Mozirje
− Splošno knjižnico Slovenske Konjice
Dolenjsko območje
Za dolenjsko območje je odgovorna Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, ki skrbi za
naslednje knjižnice:
− Knjižnico Brežice
− Valvasorjevo knjižnico Krško
− Knjižnico Sevnica
− Knjižnico Pavla Golie Trebnje
− Ljudsko knjižnico Metlika
− Knjižnico Kočevje
− Knjižnico Miklovo hišo Ribnica
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Gorenjsko območje
Za gorenjsko območje je odgovorna Mestna knjižnica Kranj, ki skrbi za naslednje knjižnice:
− Občinsko knjižnico Jesenice
− Knjižnico A. T. Linharta Radovljica
− Knjižnico Ivana Tavčarja Škofja Loka
− Knjižnico dr. Toneta Pretnarja Tržič
Goriško območje
Za goriško območje je odgovorna Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, ki skrbi za
naslednje knjižnice:
− Goriško knjižnico Franceta Bevka
− Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin
− Lavričevo knjižnico Ajdovščina
− Mestno knjižnico in čitalnico Idrija
Koroško območje
Za koroško območje je odgovorna Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na
Koroškem, ki skrbi za naslednje knjižnice:
− Knjižnico Ksaverja Meška Slovenj Gradec
− Knjižnico Radlje ob Dravi
− Knjižnico Dravograd
Obalno-kraško območje
Za obalno-kraško območje je odgovorna Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, ki skrbi
za naslednje knjižnice:
− Knjižnico Makse Samsa
− Mestno knjižnico Izola
− Kosovelovo knjižnico Sežana
− Mestno knjižnico Piran
− Knjižnico Bena Zupančiča Postojna
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Osrednjeslovensko območje
Za osrednjeslovensko območje je odgovorna Mestna knjižnica Ljubljana, ki skrbi za
naslednje knjižnice:
− Knjižnico Jožeta Udoviča Cerknica
− Knjižnico Domžale
− Knjižnico Grosuplje
− Matično knjižnico Kamnik
− Knjižnico Litija
− Knjižnico Logatec
− Knjižnico Medvode
− Cankarjevo knjižnico Vrhnika
Pomursko območje
Za pomursko območje je odgovorna Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, ki
skrbi za naslednje knjižnice:
− Knjižnico Lendava
− Splošno knjižnico Ljutomer
− Ljudsko univerzo / Občinsko knjižnico Gornja Radgona
Spodnjepodravsko območje
Za spodenjpodravsko območje je odgovorna Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, ki skrbi za
naslednjo knjižnico:
− Knjižnico Franca Ksavra Meška Ormož
Štajersko območje
Za štajersko območje je odgovorna Mariborska knjižnica, ki skrbi za naslednji knjižnici:
− Knjižnico Lenart
− Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
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5 SMERNICE ZA GLUHE IN NAGLUŠNE UPORABNIKE
Gluhi in naglušni imajo pravico do znanja, izobraževanja, razvijanja svojih bralnih
sposobnosti, razvijanja funkcionalne pismenosti, rasti ustvarjalnih potencialov, ter razvoja
in podpore svojih posebnih potreb (Matić-Zupančič, 1999).
Obstaja več razlogov zaradi katerih večina knjižnic ne razmišlja o tem, da bi posebno
pozornost usmerila na zagotavljanje storitev gluhim osebam. Gluhoto se velikokrat
poimenuje kot »nevidna invalidnost«, saj gluhi ljudje samo z opazovanjem niso
prepoznani kot gluhi in se ponavadi zlijejo z okolico. Poleg tega imajo osebe, ki so gluhe
od rojstva ali od zgodnjega otroštva, pogosto težave z branjem in navadno ne uporabljajo
knjižnic.
Glavna težava pri zagotavljanju storitev gluhim ljudem je, da je za komunikacijo pogosto
potreben dodaten napor, znanje, potrpljenje in (kjer so na voljo) tehnološka sredstva.
Knjižnice so pogosto edini vir nepristranskih informacij, zato so odgovorne za zbiranje in
posredovanje teh informacij gluhim in naglušnim uporabnikom. Vzpostavitev
specializiranih programov in storitev je odziv na poznavanje dodatnih potreb gluhih
uporabnikov.
Kakšni naj bi bili komunikacija med zaposlenim v knjižnici ter gluhim in naglušnim
uporabnikom, knjižnične storitve za gluhe in naglušne uporabnike ter kako naj bo
prilagojeno gradivo za gluhe in naglušne uporabnike, podrobno opredelijo Ifline smernice
za gluhe in naglušne uporabnike knjižnic. V ameriško govorečem predelu sveta pa te
smernice nadomeščajo smernice, ki jih je za gluho skupnost spisalo Ameriško knjižnično
združenje ALA.
Ob strani strokovno podkovanim združenjem, ki preučujejo gluhe in naglušne kot
uporabniško skupino, lahko postavimo kampanije, ki se trudijo izboljšati kakovost življenja
gluhih in naglušnih ljudi z ozaveščanjem slišečih o gluhoti in izgubi sluha. V magistrski
nalogi nekaj besed namenimo nacionalnemu inštitutu za gluhe s sedežem v Veliki Britaniji,
saj s svojimi priporočili zelo dobro povzame potrebe po informacijah gluhih in naglušnih
ljudi.
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5.1 Ifline smernice za gluhe in naglušne uporabnike
Potrebe po mednarodnih smernicah so se najprej pojavile na konferenci o knjižničnih
storitvah gluhih, ki jo je leta 1988 gostila Državna knjižnica Novega Južnega Walesa v
Avstraliji. Uradne smernice so bile razvite v naslednjih treh letih, ko jih je IFLA končno
sprejela in objavila leta 1991.
V nadaljevanju bomo predstavili te smernice, ki jih je uredil John Day (2010). Za lažjo
preglednost smo jih razdelili na več področij, in sicer na smernice, ki se vežejo na
zaposlene v knjižnici, komunikacijo, knjižnično gradivo in storitve.
ZAPOSLENI
Odgovornost za razvoj, izvajanje in delovanje knjižničnih storitev za gluhe uporabnike bi
morala biti dodeljena strokovnemu knjižničarju.
Knjižnice si prizadevajo, da bi svojim uporabnikomzagotovile najboljšo možno storitev.
Nujno je, da so storitve enako dostopne za vse uporabnike. Za dosego tega cilja je
potrebna pozornost usposobljenega, profesionalnega knjižničarja pri načrtovanju in
delovanju teh storitev.
Knjižnično osebje bi moralo biti usposobljeno, da se osredotoči na zagotavljanje storitev
za gluhe uporabnike.
Za zagotavljanje ustreznih in primernih storitev gluhim osebam je potrebno, da osebje
razume njihove posebne potrebe.
Pri izbiri osebja, ki bo sodelovalo pri opravljanju storitev za gluhe osebe, bi knjižnice
morale zaposliti osebe, ki so seznanjene s problematiko gluhih.
Knjižnice lahko zaposlijo enega ali več strokovnih knjižničarjev, ki bodo odgovorni za
storitve, namenjene gluhim in naglušnim uporabnikom.
Študijski program bibliotekarstva bi moral zagotavljati usposabljanje za načrtovanje
storitev za gluhe uporabnike kot del učnega načrta za pripravo bodočih knjižničarjev.
Izobraževanje o načrtovanju storitev za gluhe osebe bi moralo biti obvezen del učnega
načrta za vse knjižničarje. To usposabljanje je lahko ločeno od učnega načrta, a mora biti v
celoti namenjeno knjižničnim storitvam za gluhe.
Nacionalna knjižnica bi morala ustanoviti oddelek, ki bi vsem splošnim knjižnicam
zagotovil svetovanje in pomoč pri načrtovanju in oblikovanju storitev za gluhe in
naglušne uporabnike.
Ustanovitev oddelka ima več prednosti. Prvič, deloval bi kot koordinator med vsemi
knjižnicami, ki nudijo storitve gluhim osebam, in s tem zagotavljal, da se med temi
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knjižnicami sporočajo novosti glede opreme, storitev, gradiva itd.; in drugič, tak oddelek
bi deloval kot spodbuda za vzpostavitev takšnega oddelka v vseh knjižnicah.
Vsaka zveza bibliotekarskih društev mora v svoji strukturi ustanoviti skupino, ki bi se
osredotočila na zagotavljanje knjižničnih storitev za skupnost gluhih in naglušnih.
Knjižničarji, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem storitev za gluhe uporabnike, si lahko
informacije o njihovih potrebah izmenjajo med seboj.
KOMUNIKACIJA
Vsi zaposleni v knjižnici bi morali biti usposobljeni za učinkovito komunikacijo z gluhimi
in naglušnimi.
Gluhe osebe komunicirajo s slišečimi na različne načine. Lahko uporabljajo znakovni jezik,
govorijo, pišejo, gestikulirajo ali uporabljajo katero koli od naštetih kombinacij. Pri
zagotavljanju knjižničnih storitev je bistvenega pomena, da se knjižnični delavci zavedajo
te raznovrstnosti in da vedo, kaj je treba storiti, da bi se lahko sporazumeli in razumeli.
Besedilni telefon mora biti na voljo na vsakem izposojevalnem pultu.
Besedilni telefon je način, s katerimi gluhi ljudje lahko uporabljajo telefon. Pomembno je,
da se ga zagotovi, saj tudi gluhe in naglušne osebe potrebujejo določene infromacije o
knjižnici.
Telefoni, ki jih uporablja knjižnično osebje, morajo biti opremljeni z ojačanim zvokom.
Ojačevalniki zvoka oziroma naprave za nadzor glasnosti pomagajo naglušnim osebam, da
ne potrebujejo besedilnega telefona.
Knjižnice bi morale zagotoviti dostopnost interneta za vse.
Knjižnice morajo zagotoviti, da so vse predstavljene informacije dostopne tudi gluhim
uporabnikom. Avdio datoteke naj bodo na voljo tudi v pisni obliki.
Knjižnice bi morale uporabljati najnovejšo tehnologijo za sporazumevanje z gluhimi
osebami.
Poleg uporabe besedilnih telefonov za sprotno komunikacijo z gluhimi uporabniki bi
morale knjižnice uporabljati elektronsko pošto, saj se je izkazala za zelo učinkovit način
komunikacije med gluhimi in naglušnimi ljudmi ter slišečimi.
V Sloveniji je bila v zadnjih letih razvita testna verzija mobilne aplikacije Gluhofon, ki
deluje kot uporabni mobilni pripomoček za zaznavo govorjenih besed, za zapis besed in
prevod besed v slovenski znakovni jezik (Demšar, 2017).
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Knjižnice bi morale zagotoviti slušne zanke za osebe, ki uporabljajo slušni aparat.
Slušne zanke uporabljajo osebe z motnjami sluha in jih potrebujejo za izboljšanje slušnih
informacij. S pomočjo teh pripomočkov lahko mnogi bolje razumejo predavanja, sestanke,
glasbo ter druge storitve knjižnice.
Če ima knjižnica televizijo, bi morale gluhim in naglušnim uporabnikom zagotoviti
podnapise.
DVD-ji naj bodo opremljeni s podnapisi.
Knjižnice bi morale zagotoviti tolmače znakovnega jezika pri vseh storitvah.
Storitve tolmačenja bi morale biti zagotovljene na stroške knjižnice.
Knjižnice bi morale namestiti vidne opozorilne znake, da bi gluhe uporabnike opozorile
na težave in nujne primere.
Ker gluhi ne slišijo slušnih signalov, kot so požarni alarmi, je nujno, da knjižnice namestijo
vidne sisteme za opozarjanje gluhih uporabnikov. Takšni sistemi bi morali vključevati
dodajanje utripajočih luči ali drugih ustreznih vizdnih signalov, kadar koli se odda slušni
signal.
KNJIŽNIČNO GRADIVO
Knjižnice bi morale zbirati gradivo, povezano s kulturo gluhih, ki bo zanimivo tako za
gluhe kot slišeče uporabnike.
Glavni cilj vsakega programa za zagotavljanje storitev gluhim osebam je vključitev gluhih v
splošno knjižnico. Vendar bi knjižnice morale zbirati tudi gradivo, ki je posebno zanimivo
za gluhe in za slišeče ljudi, ki bodo potrebovali informacije o gluhoti. Taka gradiva bi
vključevala aktualno in zgodovinsko gradivo.
Knjižnice bi morale na popolnoma nepristranski način zbirati, vzdrževati in ponujati
informacije o možnostih izobraževanja in programih za gluhe osebe.
Knjižnice so pogosto v položaju, da zagotavljajo popolne informacije z nepristranskega
vidika. Zaradi tega stališča so knjižnice odgovorne za previdnost pri zbiranju gradiva z vseh
stališč, zlasti na področjih, kot so informacije za gluhe, njihove starše, druge družinske
člane in strokovnjake o programih.
Knjižnice bi morale sestaviti in zagotoviti dostop do lažje berljivega gradiva.
Za mnoge gluhe ljudi je obvladovanje ustnega in pisnega besedila poseben izziv. Knjižnice
bi morale pridobiti gradiva, ki jih bo razumelo čim več uporabnikov.
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Vizualno gradivo bi moralo biti sestavni del zbirke katerekoli knjižnice, saj so ta gradiva
v veliko pomoč gluhim in naglušnim uporabnikom.
Ker se gluhe osebe večinoma zanašajo na vid, vizualni mediji ponujajo posebno učinkovito
sredstvo za posredovanje informacij.
Knjižnice bi morale sestaviti in vzdrževati zbirko filmov v znakovnem jeziku in zagotoviti
dovolj opreme, ki je potrebna za ogled gluhim uporabnikom.
Znakovni jezik je osnovno komunikacijsko sredstvo v življenju mnogih gluhih oseb.
Nekatere države proizvajajo filme v znakovnem jeziku; npr. prevodi televizijskih
programov, pravljic, novice, pouk znakovnega jezika itd. Kadar so na voljo, bi knjižnice
morale zbirati in izposojati take medije kot nujno storitev gluhim osebam, staršem z
gluhimi otroki in ljudem, ki se učijo znakovnega jezika.
STORITVE
Vse zbirke, storitve in programi knjižnice morajo biti dostopni gluhim in naglušnim
uporabnikom.
Pomembno je, da knjižnice oblikujejo in izvajajo programe za gluhe in naglušne osebe s
temeljnim razumevanjem, da so ti programi doplonitev glavnega cilja, saj omogočajo
dostop do vseh zbirk, storitev in programov knjižnic gluhim in naglušnim.
Društva gluhih in naglušnih oseb bi morala sodelovati pri oblikovanju in razvoju
knjižničnih storitev za gluhe in naglušne, prav tako pri razvoju zbirk.
Uspeh katere koli storitve je odvisen od njene vsebine in kakovosti ter od sprejetja
storitve uporabnikov, za katere je zasnovana.
Knjižnice morajo ponujati vse svoje storitve v znakovnem jeziku.
Ključnega pomena je, da so vse storitve in javni sestanki gluhim in nagluhim uporabnikom
v knjižnicah dostopni z zagotavljanjem tolmačev znakovnega jezika.
Knjižnice bi morale zagotavljati informacije o lokalnih programih opismenjevanja, ki so
dostopni gluhim nebralcem.
Mnoge osebe, ki so se v zgodnji mladosti bodisi rodile gluhe ali naglušne, se težko naučijo
brati. Knjižnice morajo pri razvoju programov opismenjevanja upoštevati edinstvene
potrebe gluhih oseb, vsaj s posvetovanjem s strokovnjaki, ki poznajo metode, ki se
uporabljajo za izobraževanje gluhih oseb.
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Knjižnice bi morale vključevati lokalne informacije, povezane z gluhimi in naglušnimi
uporabniki, v svojo bazo podatkov.
Ker sta se elektronska komunikacija in svetovni splet izkazala za izjemno učinkovit medij
za gluhe osebe, je pomembno, da knjižnice uporabljajo taka sredstva za zagotavljanje
lokalnih informacij, ki so posebej zanimive za gluhe uporabnike.
Knjižnice bi morale oblikovati lastno spletno stran in vključiti različne elektronske
povezave do informacij in organizacij, ki so pomembne za gluhe in naglušne
uporabnike.
Organizacije za gluhe po vsem svetu so izkoristile svetovni splet za zagotavljanje
informacij, ki so zanimive za gluhe in naglušne osebe.
OZAVEŠČANJE O STORITVAH
Knjižnice bi morale lokalno skupnost ozaveščati o storitvah za gluhe in naglušne
uporabnike.
Bistvenega pomena je, da knjižnice zelo skrbno načrtujejo storitve za gluhe in naglušne
uporabnike in o teh storitvah ozaveščajo lokalno skupnost ter organizacije, ki so zanimive
gluhim in naglušnim osebam.
Knjižnična publiciteta mora biti zagotovljena tudi za gluhe in naglušne osebe.
Knjižnice morajo uporabiti vsa razpoložljiva sredstva za obveščanje lokalne skupnosti o
storitvah in dostopnosti za gluhe in naglušne osebe. Telefonska številka knjižnice mora biti
napisana na vseh pisarniških izdelkih, objavah, brošurah, letakih itd., in zagotovitise mora,
da so vse televizijske informacije in promocije v besedni obliki. Vse splošne knjižnične
reklame bi morale vsebovati informacije o programih in storitvah za gluhe in naglušne
uporabnike
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5.2 Listina RNID – Glasneje od besed (Louder than words)
Pomen gluhih, ki dobijo dostop do informacij o različnih temah, je ključno vprašanje v
listini Glasneje od besed (Louder than words), Kraljevega nacionalnega inštituta za gluhe
(RNID - Royal National Institute for Deaf People), ki je bila izdana leta 1992. Namen te
listine je spodbuditi organizacije, da prepoznajo potrebo po pripravi informacij, ki so
dostopne gluhim (Royal National Institute, 1993). Knjižnice so ena izmed teh organizacij,
na katere se nanaša ta listina in imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju informacij
gluhim osebam (Forrest, 1997).
Priporočila te listine so:
1. Bodite pripravljeni razumeti in spoštovati, da so gluhi in naglušni ljudje upravičeni
do enakega dostopa do infromacij kot ostala skupnost.
2. Sprejeti politiko, ki bo gluhim in naglušnim ljudem omogočila dostop do
informacij.
3. Zagotovite ustrezne besedilne telefonske pripomočke za enostavno komunikacijo
z mnogimi gluhimi in naglušnimi ljudmi.
4. Na ključnih mestih za stike z uporabniki zagotovite indukcijske zanke ali ojačevalne
sisteme.
5. Usposabljanje o gluhih za osebje, tako da lahko učinkovito zadovoljijo potrebe
gluhih in naglušnih uporabnikov.
6. Zagotovite vizualne in zvočne informacije za opozarjanje gluhih in naglušnih oseb.
7. Zagotovite tolmače znakovnega jezika za komunikacijo z gluhimi, ki uporabljajo
znakovni jezik.
8. Zagotovite dobro osvetljeno, tiho okolje v prostorih za sprejem uporabnikov.
9. Namestite ustrezno osvetlitev in/ali odesvno steklo, da omogočite lažje branje z
ustnic.
10. Navedite podnapise in znakovni jezik za video materiale, storitve ali izdelke, da
bodo dostopni gluhim in naglušnim osebam (Jeal, De Paul Roper in Ansell, 1996).
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6 PRILAGODITEV KNJIŽNICE ZA GLUHE IN NAGLUŠNE UPORABNIKE
Knjižnice s svojimi storitvami pomagajo vsem članom skupnosti, še posebej pa ranljivim
skupinam prebivalcev, da izboljšajo kvaliteto svojega življenja in da se čim bolj
enakopravno vključijo v družbeno življenje. V ta namen zagotavljajo:
− ustrezen medsebojni odnos, ki zagotavlja dostojanstvo in sprejetost za ranljive
skupine prebivalcev,
− uporabnikom varen in prijazen prostor, tudi za ranljive skupine prebivalcev,
− knjižnično gradivo in storitve, ki so pomembni za socializacijo, integracijo ter za
doseganje enakopravnosti v družbi,
− knjižnično gradivo in storitve, ki jih lahko uporabljajo ranljive skupine prebivalcev,
− ozaveščanje in informiranje o možnostih ter pravicah posameznika, pomoč,
usposabljanje in napotitev na ustrezne organizacije (izvajalce storitev itn.) (Bon,
2019).
Da bi knjižnica postala dostopna, potrebuje finančna sredstva. Mnoge izboljšave pa je
mogoče izvesti z zelo majhnimi finančnimi vložki – ali brez kakršnih koli stroškov. Rešitev
je pogosto mogoče najti v drugačnem pristopu knjižničnega osebja ali novem načinu
razmišljanja. Priporočljivo je, da se v postopek ocenjevanja potreb vključijo tudi
prestavniki ranljivih skupin in podpornih organizacij. Prispevek teh posameznikov bo
zagotovil veliko koristnih informacij za izboljšanje.
Slovenske splošne knjižnice sodelujejo z različnimi invalidskimi društvi, s centri za socialno
delo, s centri za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo invalidov ipd. Nekatere
knjižnice invalidskim društvom nudijo brezplačno uporabo prostorov za srečevanje
njihovih članov, sodelujejo pri organizaciji posvetov in pri pripravi informacij ter
obveščanju članov invalidskih društev o različnih prireditvah (Bon, 2019).
Zunanjost knjižnice
Osebe s posebnimi potrebami bi morale imeti možnost, da pridejo do knjižnice in vstopijo
v stavbo varno in enostavno. Če glavni vhod ni dostopen, je potrebno zagotoviti stranski
vhod, ki je opremljen z avtomatskimi vrati, klančino in domofonom, ki je primeren za
gluhe in naglušne uporabnike. Usmerjevalne table morajo biti razumljive in enostavno
berljive (Irvall in Nielsen, 2015).
Dostop do gradiva in storitev
Vsi deli knjižnice morajo biti dostopni. Prostor naj bo smiselno urejen, z jasnimi in vidnimi
znaki in načrtom zgradbe po nadstropjih. Izposojevalni pulti morajo biti nameščeni blizu
vhoda. Požarni alarmi morajo biti vidni in slišni. Potreben je sistem indukcijske zanke za
osebe z okvaro sluha. Samopostrežne naprave za izposojo in vračanje gradiva morajo biti
dostopne vsem (Irvall in Nielsen, 2015). Elektronske naprave za prenos zvoka, kot je na
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primer slušna/indukcijska zanka, knjižnicam odpirajo več priložnosti za sodelovanje in
boljšo oskrbo posameznikov z izgubo sluha (Schaeffer, 2014).
Da lahko različnim dogodkom prisostvujejo tudi gluhi in naglušni, ima večina knjižnic
prireditvene prostore opremljene z induktivno zanko, to je žica, ki obkroža prostor in
omogoča optimalen sprejem naglušnim, ki uporabljajo slušni aparat. Preprečuje pojav
odmeva ali piskanja ob poslušanju zvoka iz mikrofona oziroma zvočnikov. Knjižnice imajo
bolj ali manj obsežne zbirke gradiva v slovenskem znakovnem jeziku, nekatere pa na
posameznih prireditvah omogočajo tolmačenje v slovenski znakovni jezik (Bon, 2019).
Področje, kjer si gluhi in naglušni zaslužijo posebno pozornost, je nabava knjižničnega
gradiva. Zavedati se moramo, da so za večino gluhih in naglušnih, knjige vir branja in
informacij. Razen besedil o osnovnem izobraževanju nobena splošna knjižnica nima
posebej ločenega gradiva za gluhe in naglušne uporabnike (Jeal, De Paul Roper in Ansell,
1996).
Vse knjižnično gradivo bi moralo biti dostopno vsem uporabnikom. Za dosego tega cilja
obstajajo različni načini. Knjižnice bi morale pridobiti video/DVD knjige s podnapisi in/ali
znakovnim jezikom. Osebje knjižnice bi moralo biti seznanjeno s tem kako poteka
medknjižnična izposoja s takim gradivom (Irvall in Nielsen, 2015).
Komunikacija
Omogočanje dostopnosti knjižnice za osebe s posebnimi potrebami vključuje
zagotavljanje storitev in programov, ki ustrezajo potrebam teh uporabniških skupin.
Komunikacija med knjižničarji in osebami s posebnimi potrebami mora biti jasna. Osebje
mora komunicirati neposredno z uporabniki z oviranostmi, ne pa preko njihovih
spremljevalcev. Pomembno je, da se vsi počutijo dobrodošle, saj tako obstaja večja
možnost, da se bodo ponovno vrnili (Irvall in Nielsen, 2015).
Tudi, če se posebnih potreb ne vidi na prvi pogled, lahko le – te otežijo posameznikovo
življenje, saj je nenehno pojasnjevanje o svojih potrebah utrujajoče (Brown in Sheidlower,
2019).
Kako usposobiti osebje
Vodstvo bi moralo določiti kvalificiranega člana osebja, ki bi deloval kot posrednik med
knjižnico in skupinami uporabnikov z oviranostmi ter njihovimi podpornimi
organizacijami. Pomembno je, da je celotno osebje seznanjeno z različnimi vrstami
oviranosti in ve kako najbolje pomagati uporabnikom z oviranostmi. Primeri ustreznega
usposabljanja osebja vključujejo:
− Povabilo uporabnikov z oviranostmi na srečanja z osebjem na katerih bi govorili o
ustreznih prilagoditvah prostora, gradiva in storitev knjižnice;
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− redno posredovanje e-pošte in/ali drugih informacij osebju o knjižničnih storitvah
za posebne skupine uporabnikov z oviranostmi;
− vključevanje informacij o storitvah za uporabnike z oviranostmi v programe
usposabljanja za nove sodelavce (Irvall in Nielsen, 2015).
Vendar pa bi bilo najbolje, da se že tekom študija bodoče bibliotekarje uposobi za delo z
različnimi skupinami uporabnikov s posebnimi potrebami. Sicer je ozaveščenost med
študenti bibliotekarstva in informatike, o uporabnikih s posebnimi potrebami, dokaj
dobra, a le o tistih uporabnikih pri katerih so posebne potrebe vidne. Nevidnih in manj
znanih posebnih potreb ne poznajo dvolj dobro. Starman, Južnič in Žagar (2011)
opozarjajo, da je pri vsebinah o uporabnikih s posebnimi potrebami, potrebno bolj
poudariti tudi nevidne posebne potrebe.
Študenti bibliotekarstva in informatike se vseeno zavedajo lastne odgovornosti, ki jo bodo
imeli kot bodoči strokovnjaki pri zagotavljanju enakih možnosti uporabnikom s posebnimi
potrebami. Naloga ustanov, ki bodo te bodoče bibliotekarje zaposlovale, je, da zanje
organizirajo redna usposabljanja. Usposabljanja pa ne zadoščajo le na vsakih nekaj let,
ampak bi morala biti stalni del profesionalnega razvoja knjižničnega osebja (Starman,
Južnič in Žagar, 2011).
Na področju izobraževanja in usposabljanja bibliotekarjev je potrebno postoriti še
marsikaj. Ko bodo bibliotekarji toliko ozaveščeni o uporabnikih s posebnimi potrebami, ko
bodo poznali načine prilagajanja gradiva in storitev zanje in bodo z njimi komunicirali kot z
ostalimi uporabniki, bo obisk uporabnika s posebnimi potrebami le obisk enega izmed
mnogih uporabnikov knjižnice (Starman, Južnič in Žagar, 2011).
Johnstone (2005) predlaga, da osebe s posebnimi potrebami postanejo del knjižničnega
osebja. To posledično spreminja odnos družbe do oseb s posebnimi potrebami in
omogoča njihovo zaposlovanje.
Skupaj z Društvom gluhih in naglušnih Podravje Maribor je Mariborska knjižnica opredelila
obliko in vsebino usposabljanja:
− 4 delavnice (4 ure vsaka, od oktobra do novembra 2011),
− osnovne informacije o gluhih in naglušnih, o njihovih pravicah ter o sistemu in
organizacijah, ki se ukvarjajo z gluhimi in naglušnimi osebami,
− osnove slovenskega znakovnega jezika,
− sodelovanje z gluhimi in naglušnimi (Lujić, 2019).
Delavnic v okviru usposabljanja se je udeležilo vseh šestdeset zaposlenih knjižničarjev, ki
so vsakodnevno v stiku z obiskovalci v vseh oddelkih knjižnice. Pridobili so osnovne
informacije o načinu komunikacije z gluhimi in naglušnimi ljudmi ter pridobili osnovno
znanje o tej vrsti invalidnosti (Lujić, 2019).
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Po usposabljanju knjižničarjev več gluhih in naglušnih obišče knjižnico in postanejo tudi
člani le-te, običajno po organiziranih obiskih knjižnice (Lujić, 2019).
Kako sodelovati z organizacijami za osebe z oviranostmi
Sodelovanje z organizacijami za osebe z oviranostmi omogoča doseganje vseh prebivalcev
in vzpostavlja verodostojnost knjižničnih storitev ter programov. Takšne aktivnosti, ki se
izvajajo zunaj knjižnice morajo vključevati:
− formalno povabilo k sodelovanju pri različnih projektih;
− skupni sestanek za izmenjavo idej;
− načrtovane aktivnosti znotraj knjižnice kot so:
− razstave za ozaveščanje javnosti o oviranostih
− stojnice z informacijskim gradivom,
− sestanki in konference o oviranostih,
− zabave za odrasle in otroke z oviranostmi.
− redni sestanki z organizacijami in/ali individualnimi uporabniki, za spodbujanje
predlog in pobud;
− napotki za uporabnike z oviranostmi na temo uporabe knjižnice, računalnikov in
drugih tehničnih pripomočkov;
− debatne skupine;
− skupni razvojni projekti;
− skupno sodelovanje z mediji (Irvall in Nielsen, 2015).
Potrebnega je veliko razmišljanja, da bi knjižnice lahko omogočile enake možnosti za
gluhe in naglušne uporabnike. Področja razvoja so izobraževanje osebja ter gluhih in
naglušnih uporabnikov, razvoj knjižničnega gradiva in raziskovanje resničnih potreb gluhih
in naglušnih ljudi. To se lahko izvaja s prilagoditvijo obstoječih prednostnih nalog –
ozaveščanje o gluhih in naglušnih se lahko vključi v letni program usposabljanja osebja.
Obstoječim knjižničnim gradivom, namenjeni tistim z učnimi težavami, pa se lahko doda
gradivo za gluho skupnost, ki je pomembno za spodbujanje pismenosti (Jeal, De Paul
Roper in Ansell, 1996).
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7 INFORMACIJSKA PISMENOST TER GLUHE IN NAGLUŠNE OSEBE
Ena izmed nepogrešljivih kompetenc vsakega posameznika za učinkovito in enakopravno
življenje v družbi 21. stoletja je informacijska pismenost. Pri doseganju ciljev
informacijskega opismenjevanja ima pomembno vlogo tudi splošna knjižnica, ki s skrbno
načrtovanim naborom knjižničnega gradiva, s svojimi raznovrstnimi storitvami,
usmerjenimi k spodbujanju branja in utrjevanju bralne kulture omogoča razvijanja veščin
samostojnega iskanja, izbiranja, uporabe in predstavitve informacij, ki jih bodo njeni
uporabniki, tudi gluhi in naglušni, potrebovali v različnih življenjskih situacijah. Vsaka
splošna knjižnica s svojimi dejavnostmi nudi možnosti za razvijanje tako informacijske
pismenosti kot tudi drugih.
Pismenost je vseživljenjski proces, ki ga je treba nenehno razvijati. Je večdimenzionalen
pojav, kar pomeni, da namesto dojemanja pismenosti kot generičnega nabora tehničnih
veščin gleda na socialne dimenzije pridobivanja in uporabe pismenosti. Oseba je
funkcionalno pismena, kadar se lahko udeležuje vseh tistih dejavnosti, pri katerih se
pismenost zahteva za učinkovito delovanje v skupini in skupnosti in tudi za to, da mu/ji
omogoči nadaljnjo uporabo branja, pisanja in računanja za samorazvoj in razvoj skupnosti.
Pismenost se nanaša na s kontekstom povezan kontinuum branja, pisanja in računanja,
pridobljen in razvit skozi procese učenja, ki se ga uporabi v šoli in drugih situacijah,
primernih tako za mlade kot tudi odrasle (Lavtar, 2003). Pri gluhih In naglušnih osebah je
potrebno dobro poznati na kateri stopnji pismenosti je posameznik, kakšno je njegovo
jezikovno znanje in tako razvijati pismenost na višjo raven ter posebno pozornost
posvetiti funkcionalnemu opismenjevanju. Poudarek naj bo na razumevanju prebranih
besedil in samostojnemu ustvarjanju sporočil, ki jih bodo tudi drugi razumeli.
Pismenost je v informacijski dobi, ko nas informacije na različnih nosilcih, kot so tiskano
gradivo (knjige, časopisi, revije, napisi na ustanovah, izdelkih, letaki ipd.), digitalno gradivo
(televizija, računalnik) in slušne informacije (radio, zvočni posnetki), obkrožajo na vsakem
koraku, vedno bolj pomembna, saj se človek, ki ni vešč branja in pisanja, težko znajde v
vsakdanjem življenju (Haramija in Knapp, 2019).
V literaturi ni moč zaslediti enotne, univerzalne definicije infromacijske pismenosti,
temveč množico med seboj prekrivajočih, dopolnjujočih in celo nasprotujočih si definicij.
Tako lahko v grobem razdelimo definicije v dve skupini – eno tvorijo definicije, ki se
osredotočajo na znanja pisanja, branja ter računanja (t.i. temeljne zmožnosti pismenosti
oziroma tradicionalni pomen pismenosti), druga skupina pa se poleg temeljnih
osredotoča tudi na dodatna znanja ter uporabo teh znanj za ustvarjanje novih znanj, ki so
posamezniku v pomoč pri njegovem življenju in delovanju v družbi. Opaziti je mogoče
tudi, da se definicije čez čas spreminjajo in dopolnjujejo. Bibliotekarski terminološki slovar
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(Kanič et al., 2009) opredeli pismenost z dvema definicijama, in sicer »znanje česa na
sploh« ter »znanje branja, pisanja«.
Ameriško združenje visokošolskih in znanstvenih knjižnic (ACRL), ki spada pod okrilje
Ameriškega bibliotekarskega združenja (ALA), je že leta 1989 sprejelo poročilo o
informacijski pismenosti (American Library Association, 1989), v katerem poda
opredelitev, ki jo še danes povzema večina ameriških avtorjev. Informacijsko pismen
posameznik mora biti, po definiciji ALA/ACRL, sposoben prepoznati, kdaj informacijo
potrebuje, znati to informacijo najti, ovrednotiti in učinkovito uporabiti (Lavtar, 2003).
Nekatere vrste pismenosti so predpogoj za informacijsko pismenost, nekatere so ji
sorodne, druge pa jo nadgrajujejo.
V vsakdanjem življenju ljudje cenimo kakovost življenja in iskanja sreče. Omenjena cilja je
vedno težje doseči, saj postaja življenje v informacijski družbi vedno bolj kompleksno.
Ljudje, ki nimajo spretnosti, ki bi jim omogočale dobro informiranost, pogosto zamudijo
kulturne in izobraževalne priložnosti. Gluhi imajo pomanjkljivo predznanje tudi zato, ker
jim mnogi viri, iz katerih bi lahko črpali svoje znanje, niso dostopni v enaki meri kot
slišečim. Pogosto so izključeni iz pogovorov o vsakdanjem življenju, dogajanju v njihovem
okolju ali svetovnih dogodkih. Številni gluhi pogosto nimajo možnosti ujeti kakšnih
naključnih informacij, ki niso namenjene izrecno njim, saj večinoma živijo v okolju, v
katerem druge osebe ne uporabljajo znakovnega jezika. Uporaba znakovnega jezika
omogoča gluhim pridobiti komunikacijske veščine, ki pomagajo pri učenju branja in
pisanja.
Življenje informacijsko nepismenih ljudi je bolj ozko usmerjeno in pogosto temelji na
izkušnjah drugih ter na izkušnjah, pridobljenih preko televizije. Po drugi strani pa je
življenje bolj zanimivo, če je posameznik seznanjen z dogajanjem in ve, kakšne možnosti
obstajajo. V vsakdanjem življenju ljudje težje rešujejo težave, kadar jim manjka dostop do
informacij, ki so pomembne za uspešno odločanje. Vseskozi je treba izpopolnjevati svoja
znanja in iskati nove informacije, kar velja tudi za strokovnjake na posameznih področjih.
Ti morajo ostati na tekočem z dogajanjem na svojem področju ter na področjih, ki lahko
vplivajo na njihove odločitve. Informacijska pismenost lahko pomeni tudi osebno
opolnomočenje, kar posameznikom omogoča preverjanje in zavrnitev strokovnega
mnenja. Ljudje lahko samostojno iščejo resnice, oblikujejo lastna mnenja in argumente ter
izkusijo vznemirjenost v iskanju znanja. To jih pripravi na vseživljenjsko učenje in pri
mladih spodbuja motivacijo za neprekinjeno učenje. S pomočjo informacij lahko
posameznik podpre svoje mnenje in s pretehtanimi argumenti nasprotuje mnenju drugih.
Vsaka družba mora vsem državljanom omogočiti prosti pretok informacij (American
Library Association, 1989).
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7.1 Pomen knjižnice pri informacijskem opismenjevanju
V preteklosti je bilo v knjižnicah na voljo samo tiskano gradivo, ki je bilo fizično v prostorih
knjižnice. Danes pa imajo knjižnice poleg tiskanih virov tudi vse več elektronskih, za katere
uporabnikom zagotavljajo zgolj dostop. Tako se je za današnjo knjižnico uveljavil izraz
hibridna knjižnica, ki pomeni knjižnico, ki vsebuje tako tiskane kot elektronske vire.
Knjižnice se s pojavom nove vrste gradiv srečujejo z novimi vprašanji, kot so zagotavljanje
dostopa do elektronskih gradiv, njihovega shranjevanja in ohranjanja. Uporabnikom
nudijo nove storitve, kot so elektronski dostop do celotnih besedil, dostop do elektronskih
virov od kjerkoli in kadarkoli, elektronsko podaljševanje in rezervacijo gradiva, tisk po
naročilu ipd. Za to je treba primerno usposobiti uporabnike. Pomembna vloga knjižnic je
tako tudi v izvajanju tečajev informacijskega opismenjevanja in različnih drugih
izobraževanj, ki uporabnikom olajšajo iskanje gradiv, uporabo informacijskekomunikacijske tehnologije ter omogočajo posameznikom, da samostojno učinkovito
uporabljajo knjižnico. Tako se takšni posamezniki lažje znajdejo v družbi in uspešneje
rešujejo vsakodnevne težave. Potrebna so tudi nova znanja in kompetence knjižničarjev, ti
morajo sami dobro obvladati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter biti
informacijsko pismeni (Lavtar, 2003).
Splošne knjižnice imajo veliko vlogo pri poučevanju informacijske pismenosti. Že v Zakonu
o knjižničarstvu (2001) v 2. členu je kot ena izmed nalog knjižnic, ki delujejo kot javne
ustanove, zapisano informacijsko opismenjevanje. Za natančnejše naloge posameznih
tipov knjižnjic je treba pogledati posamezne standarde oz. druge uradne dokumente.
Filo (1993) ugotavlja, da lahko knjižnica in knjižničar veliko pripomoreta k oblikovanju
informacijsko pismene osebe, ki bo pripravljena za prihajajočo dobo. Informacijska
pismenost v knjižnično razvitih deželah dobiva osrednje mesto v načrtovanju in
dejanskem delovanju knjižnic. Knjižnice se v izobraževanje za informacijsko pismenost
vključujejo od predšolske vzgoje do univerzitetnega študija ter naprej.
Treba je prepoznati potencialne uporabnike, njihove informacijske potrebe, interese,
želje, možnosti in ravni njihove informacijske pismenosti. Pri gluhih osebah povezujemo
informacijsko pismenost s posameznikovo jezikovno kompetentnostjo oz.
usposobljenostjo.
Pomembno vlogo pri spodbujanju bralne pismenosti, ki je ena od najpomembnejših
pismenosti imajo starši, saj z branjem svojemu gluhemu otroku zagotavljajo razumevanje
vsebine prebranega in mu tako omogočijo, da se nauči dobro pisati in brati. To pomeni,
da je dobro, da se tudi starši teh otrok naučijo znakovnega jezika, ko so otroci še majhni in
ne šele pozneje, ko so najpomembnejša leta za otrokov jezikovni razvoj že minila. Tako
lahko starši s pomočjo znakovnega jezika otroku pomagajo razjasniti stvari, ki jih v
govorjenem ali napisanem besedilu ni razumel, in ga motivirajo za branje.
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7.2 Bralna pismenost
Branje je tista veščina, ki v učnem procesu še vedno predstavlja enega glavnih virov
učenja. Sodi v sklop štirih temeljnih jezikovnih sposobnosti (s poslušanjem, govorjenjem in
pisanjem). Je podlaga različnih vrst pismenosti, tudi informacijske. Branje je kompleksna
dejavnost, pri kateri delujejo skoraj vsi psihološki dejavniki, čutila, zaznave, motivacija,
pozornost, čustva, spoznanja in spomin. Obvladanje bralne spretnosti je osnova za
obvladanje novih medijev, saj gre za preoblikovanje pisave v nove oblike, ki pomenijo
razširitev možnosti izražanja, sprejemanja ter uporabniku hitrejšo in ustreznejšo obliko
komuniciranja. Obvladanje branja je tudi temeljni pogoj za uporabo knjižničnega gradiva
(Novljan, 1996). Branje kot veščina je temelj bralne pismenosti, ki je sposobnost razumeti
in uporabiti tiste jezikovne oblike, ki jih zahteva delovanje v družbi in so pomembne za
posameznika (Novljan, 1993). Preden so informacijski viri uporabnikom koristni, jih
morajo najprej znati prebrati, kar jim omogoča bralna pismenost. Če znajo iz njih pridobiti
in uporabiti informacije, pa so informacijsko pismeni.
Bralna pismenost zahteva posameznikove zadovoljivo razvite bralne in pisalne veščine ter
vsebuje jezikovno kompetenco. Kadar je človek iz kakršnega koli vzroka prikrajšan za
bralno kompetenco, potrebuje prilagoditve ali celo poseben tip gradiva, da bi razumel
njegovo vsebino. Dejstvo je, da je kakovostna bralna pismenost tista dejavnost, ki
odraslemu s posebnimi potrebami na področju branja in pisanja pomaga na vseh
področjih življenja (Haramija in Knapp, 2019).
Pri gluhi osebi je branje oteženo, saj se njen način razmišljanja razlikuje od načina
razmišljanja slišečih. Gluha oseba namreč razmišlja in sanja v znakovnem jeziku.
Kadar posameznik standardnih informacij ne more brati ali jih ne razume, so potrebne
prilagoditve branja. Pri tem lahko priredimo zgolj kanal komuniciranja ali pa informacije
prilagodimo tudi vsebinsko in jezikovno. Ljudje, ki ne slišijo, uporabljajo znakovni jezik in
potrebujejo lahko branje. Lahko branje je orodje za dobro in uspešno informiranje ter
komunikacijo vsake organizacije in posameznika, ki zastopa želje, potrebe ter pravice
ciljnih skupin.
7.2.1 Lahko branje
Lahko branje je proces in metoda komunikacije, ki naj bi pospeševala razvoj pismenosti
ter socialno in psihološko vključevanje osebe s težavami branja in pisanja v okolje.
Komunikacija je prirejena tako, da se določeno vsebino sporoča na berljiv in razumljiv
način. Besedila so pripravljena v seriji postopkov po posebnih tehničnih/vsebinskih in
oblikovnih zakonitostih in določenih merilih. Usmerjena so v sporočanje informacij
osebam, prikrajšanim na področju bralne pismenosti, na njim berljiv, čitljiv in razumljiv
način. Cilj metode in procesa je, da je informacija lahko berljiva ter razumljiva in tudi
dostopna ter uporabna. Lahko branje so avtorska ali prirejena besedila in zapisi, kot so
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besede, simboli, ilustracije ter avdio in video zapisi. Pravica do informiranja v ustrezni
obliki je tudi temeljno načelo lahkega branja. Informacije morajo biti prilagojene
uporabnikom, tako da so podane v kodu sporočanja, ki je za uporabnika najbolj
sprejemljiv (Haramija in Knapp, 2019).
V Iflinih smernicah (IFLA, 2010) sta predstavljeni dve definiciji lahkega branja: po prvi gre
zgolj za oblikovne prilagoditve, pri katerih je besedilo preglednejše, ne pa tudi
enostavnejše za razumevanje (levostranska poravnava, večji font črk, primerna izbira
pisave, nebleščeč papir ipd.), druga definicija pa je bistveno širša in ob oblikovnih
prilagoditvah zahteva tudi jezikovno poenostavljanje besedil, pri čemer mora tisti, ki
tovrstna besedila pripravlja, upoštevati vsebino, jezik, ilustracije in grafično podobo
besedila.
V Sloveniji se s tematiko lahkega branja ukvarjata dve organizaciji, in sicer Zavod Risa in
društvo za prilagojeno obliko komuniciranja Labra.
Leta 2011 je bil ustanovljen zasebni Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in
kulturno opismenjevanje. Istega leta je zavod začel izdajati časopis v obliki lahkega branja
z imenom 20 minut. Prvo leto je časopis izhajal vsak mesec, pozneje pa vsak drugi mesec.
Brezplačno je dostopen na zavodovi spletni strani, na kateri so nam dosegljive tudi
prejšnje številke. Prek časopisa želijo namreč v Zavodu Risa približati branje čim večjemu
številu ljudi (Heremija in Knapp, 2019).
Leta 2017 se je Zavod Risa s svojim projektom Lahko branje: razvoj temeljnih usmeritev,
metod, didaktičnih gradiv in spremljajočih orodij za lahko branje v Sloveniji prijavil na
razpis Ministrstva za kulturo in bil izbran. Dejavnosti projekta so se začele izvajati leta
2018. V njegovem okviru so bili pripravljeni priročnik Lahko branje za strokovnjake,
priročnik za pripravo lahkega branja, ki obsega dva zvezka: zvezek z uvodom v lahko
branje in zvezek s pravili, kurikulum usposabljanja in model sistematizacije lahkega branja.
V okviru projekta je potekalo tudi usposabljanje oziroma izobraževanje Lahko je brati.
Udeležili so se ga lahko tako bralci kot strokovnjaki. Potekalo je v Slovenj Gradcu in
Ljubljani. V času usposabljanja je bilo pripravljenih veliko delavnic: od predstavitve
slovenskih pravil za lahko branje, obiska stare tiskarne, muzeja in knjižnice do vaj za
pripravo besedila v lahkem branju. Zaključna konferenca je bila junija 2019 v Mariboru
(Heremija in Knapp, 2019).
Druga taka organizacija pa je Društvo LABRA, ki je po Statutu iz leta 2017 opredeljeno kot
prostovoljno, samostojno, neprofitno in nepolitično društvo domačih in tujih fizičnih oseb,
ki združujejo svoje delo, trud, zmožnosti in po potrebi tudi sredstva za dosego cilja, da bi
imeli vsi ljudje dostop do informacij v zanje razumljivi obliki, kar bi privedlo do tega, da bi
se lahko tudi osebe s težavami na področju branja in razumevanja same izražale o svojih
potrebah, odločale o svojem življenju in enakopravno ter samostojno odločale o stvareh,
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7.2.2 Gluhi in naglušni ter lahko branje
Tako gluhi kot naglušni se srečuje s težavami na vseh področjih uporabe jezika, naj gre za
percepcijo, tj. poslušanje, branje, ali produkcijo, tj. govorjenje, pisanje. Pogosto je tako, da
ti ljudje laže dojemajo govorjeno besedilo, torej nimajo večjih težav pri razumevanju
konkretne vsebine besedila, če jim je to prebrano ali pretolmačeno v znakovni jezik (če
gre za gluhe, ki obvladajo znakovni jezik). Večje težave se pojavljajo pri samostojnem
branju besedil. Do tega pride predvsem zaradi zelo konkretnega razumevanja besed. Ne
razumejo namreč prenesenega pomena, jezikovnih figur in jezikovnih abstrakcij (Košir,
1999). Težave, ki se pri gluhih pojavljajo pri razumevanju prebranega, so (Dulčić, et al.
2013): oteženo razumevanje in interpretacija prebranega; boljše razumevanje šele po
drugem branju; pri interpretaciji prebranega besedila se uporabniki pogosto opirajo na
splošno znanje; pogosto se opažajo težave pri razumevanju odvisnih in vrinjenih stavkov,
dvojnega zanikanja ipd.
Gluhi, ki nimajo slušne predstave jezika in niso rehabilitirani v smislu razvijanja slušnih
sposobnosti, se skoraj vsako besedo naučijo zavestno. Pri gluhih je razvoj govora in jezika
načrten, torej ne poteka spontano kot pri slišečih otrocih. Učijo se ga pravzaprav kot
tujega jezika, le da se pri tem ne morejo opirati na slušni dražljaj. Izredno težko sledijo
tudi pisnim navodilom in pridobivajo informacije iz pisnih virov. Pri učenju potrebujejo
veliko dodatne razlage, slikovnega gradiva in posebej prilagojena besedila. Zaradi
enostavnih stavčnih struktur, preprostega besedišča ter oblikovnih značilnosti besedil so
zanje besedila v obliki lahkega branja zelo primerna. Gluhi imajo posebej veliko težav z
branjem in dojemanjem literarnih besedil. To je tisto področje, kjer so najbolj prikrajšani.
Gre za umetnost, ki jo opredeljujejo besede, in če posameznik nima stika z besedami, če
je njegovo razumevanje teh omejeno na konkreten pomen in osnovne slovarske oblike, je
njegovo razumevanje besedne umetnosti kot umetnosti nemogoče. V predšolskem
obdobju in prvih razredih osnovne šole gluhi otroci po navadi še radi berejo oziroma
posegajo po knjigah, saj berejo predvsem slikanice in preprosta besedila. Pozneje pa so
besedila, ki bi bila primerna njihovi starosti, zanje prezahtevna. Zato pogosto začno v
celoti zavračati branje, posebej pa branje leposlovja. S pomočjo priredb leposlovja v lahko
branje pa lahko bistveno povečamo njihovo bralno motivacijo. Berejo lahko o temah, ki jih
zanimajo, in spoznajo branje kot dejavnost, v kateri lahko uživajo, podobno kot morda ob
gledanju filma. Tega koncepta gluhi pogosto ne spoznajo, saj je zanje brez prilagojenih
besedil spoznavno nedosegljiv (Haramija in Knapp, 2019).
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7.2.3 Splošne smernice za lahko branje
Prvi založniki knjig v lahkem branju so se veliko ukvarjali s smernicami in pravili. Želeli so
ugotoviti specifične značilnosti, ki besedilo naredijo za lahko berljivo. Današnji raziskovalci
in bralni specialisti so te želje opustili. Bolj se zanašajo na izkušnje in rezultate, ki temeljijo
na dokazih (Nomura, Nielsen in Tronbacke, 2010).
Ti podajo devet smernic za jezik in vsebino:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Piši konkretno. Izogibaj se abstraktnemu jeziku.
Piši logično in pripoved naj sledi rdeči niti.
Piši neposredno in enostavno. Brez dolgega uvoda in uporabe veliko besed.
Izogibaj se metaforam, ki jih gluhi in naglušni bralci lahko razumejo narobe.
Piši kratko in jedrnato, vsak stavek naj bo v eni vrstici in v enem stavku naj bo eno
dejanje.
Izogibaj se težkim besedam. Če jih vseeno uporabiš, naj bodo razložene. Če je
besedilo namenjeno gluhim in naglušnim bralcem, uporabljaj besede, ki so zanje
primerne in spošljive.
Zahtevne odnose razloži na konkreten in logičen način. Zaporedje dogodkov naj bo
kronološko urejeno.
Spodbujaj avtorje in ilustratorje, da spoznajo ciljno skupino in da razumejo, kaj
pomeni, da imaš težave z branjem.
Preden gre gradivo v tisk, ga testiraj s ciljno skupino (Nomura, Nielsen in
Tronbacke, 2010).

7.2.4 Ifline smernice za lahko branje
Leta 1997 je izšlo nekaj praktičnih predlogov za lahko branje, ki so jih pripravili pri
Mednarodni zvezi bibliotekarskih društev in ustanov (IFLA). Te smernice so ves čas
dopolnjevali in nastale so do sedaj najnovejše Smernice za lažje berljivo gradivo.
Namenjene so predvsem knjižnicam, napisane pa so v klasični, ne v lahko berljivi obliki.
Za ljudi s posebnimi potrebami je zelo pomembno udejanjanje širše definicije. Termin
lahko branje se navezuje na obliko in prilagoditve besedil, dostopnih na različnih medijih
(pisne, elektronske, avdio in video informacije). Priporočila identificirajo dve skupini
uporabnikov lahkega branja (IFLA, 2010):
– ljudje s posebnimi potrebami (posebej so izpostavljene naslednje skupine oseb z lažjimi,
zmernimi in težjimi motnjami): osebe z motnjami v duševnem razvoju, osebe z
nevropsihičnimi težavami, gluhi in naglušni, gluhoslepi, slepi in slabovidni, osebe z afazijo,
starejša populacija (osebe z demenco, s slabšim vidom in z drugimi težavami, povezanimi
s starostjo); te skupine oseb potrebujejo lahko branje praviloma vse življenje;
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– ljudje z omejenim znanjem jezika in posledično z omejenimi jezikovnimi zmožnostmi:
ena skupina tovrstnih uporabnikov potrebuje lahko branje le določen čas (npr. priseljenci
takoj ob priselitvi, ko njihove jezikovne kompetence v drugem jeziku še niso dovolj
razvite; otroci, ki svoje jezikovne kompetence šele razvijajo); druga skupina – skupina
slabših bralcev – potrebuje tovrstno gradivo za vse življenje, če se njihove jezikovne
kompetence ne izboljšajo.
Pravila posebej opozarjajo na to, da je treba dobro poznati ciljne skupine uporabnikov, in
sicer glede na: leta, spol, kulturo, stopnjo pismenosti, učenje učenja odraslih, izkušnje o
predstavljeni temi, zanimanje za temo oz. ali si želijo poglobiti neko znanje, misli in
čustveni odziv bralcev o neki temi.
V nadaljevanju je zastavljenih pet vprašanj, na katera bi moral odgovoriti vsakdo, ki
pripravlja besedila v lahkem branju: Kakšen je namen besedila? Kako in za kaj ga bo bralec
uporabil? (Pri prvih dveh vprašanjih je seveda bistvena razlika, ali gre zgolj za površno
informacijo ali za poglobljeno razlago ipd.) Kakšen učinek naj bi imelo besedilo na
bralca? Ali gre za posamezno informacijo ali za del obširnejše in bolj poglobljene
celote? Kakšna naj bo motivacija za branje, da bi pri bralcu dosegli spremembo? (IFLA,
2010).

7.3 Razumevanje prebranega besedila
Sclander (2003) pravi, da se gluhe osebe z vstopom v šolo začnejo učiti branja in pisanja
jezika, ki ga nikoli niso slišali. Črke za njih nimajo nobene fonetične vrednosti, ki bi jo lahko
povezali z izgovorjavo besede. Prav tako zapisana beseda nima nobene povezave z besedo
v znakovnem jeziku. Za gluhe osebe so črke kot neke vrste števke ali simboli, ki v različnih
kombinacijah dobijo različne pomene. Besede si vidno zapomnijo za nekaj časa in jih
pogosto pozabijo že naslednji dan. Zato jih morajo ponavljati znova in znova. Vse teže si
zapomnijo daljše besede, besede v različnem slovničnem številu in sklonu.
Gluhe osebe so pri branju preveč usmerjene k posameznim besedam in njihovim strogim
slovarskim pomenom. Tako se ustavljajo pri neznanih besedah, ugotavljajo njihov izoliran
pomen, kar jim onemogoča vpogled v širši pomen besedila kot celote. Velike težave imajo
tudi pri funkcijskih besedah, ki imajo malo leksičnega pomena, ampak razkrivajo slovnično
strukturo besedila in odnose med besedami. Kadar berejo in ne razumejo vsebine, to ni
več pravo branje, ampak le razvozlavanje grafične in fonetične, ne pa tudi semantične
komponente napisanih znamenj (Dornik, 2014).
Pri razumevanju besedil imajo gluhi velike težave:
− skromen besednjak - fond besed, pojmov, struktur, ki ga imajo osvojenega, je
velikokrat premajhen, da bi lahko razumeli bistvo ali povezali delčke nove snovi z
obstoječim

predznanjem,
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− pri preverjanju razumevanja besedil se opazi, da jim je veliko besed neznanih, saj
se z njimi niso srečali pogosto in jih nimajo shranjenih v besedišču,
− nimajo dovolj usvoje sintakse, ki se nanaša na stavčne člene in ugotavljanje
odnosov

med njimi,

− težko prepoznajo isto besedo v različnih sklonih (vsaka beseda, ki ima drugo
končnico, je za gluhega druga beseda),
− veliko težav imajo s sopomenkami in večpomenkami (po navadi poznajo le en
pomen
sklopi),

besede) ter tvorjenkami (izpeljankami, zloženkami, sestavljankami,

− veliko težav imajo z z metaforami, reki in frazemi ter razumevanjem abstraktnih
pojmov; bolje razumejo konkretne samostalnike in akcijske glagole,
− oteženo je tudi razumevanje vprašanj: kaj, kateri, kje, kako itd., saj učenci pogosto
na različne vprašalnice odgovarjajo z istim odgovorom,
− velike težave se kažejo tudi pri prepoznavanju besed, kadar so te vzete iz
konteksta

(Dornik, 2009).

7.4 Zgodbe v slovenskem znakovnem jeziku
Zgodbe, pravljice in druga literatura so prava zakladnica narodnega izročila. V njih je
mnogo preprostih izročil, ki sestavljajo srž narodnega značaja. Ker gluhi neradi berejo,
niso seznanjeni z identiteto lastnega naroda

(Rijavec Škerl, 2018).

Knjige, ki vsebujejo zanimive in kakovostne ilustracije, so blizu bralcem vseh starosti.
Gluhim otrokom, mladostnikom in odraslim so na Zvezi društev gluhih in naglušnih
Slovenije želeli približati knjige v prilagojenem načinu ter jih s tem pripraviti na
izobraževanje, ki poteka skozi branje, ogled ilustracij in video zapise kretenj (Rijavec Škerl,
2018).
Priredbe pravljic so namenjene vsem, ki so tako ali drugače povezani z gluhoto in
slovenskim znakovnim jezikom, ter tistim, ki ga želijo spoznati. Osebam z okvaro sluha
omogoča svojevrstno zbližanje s knjigo in bogati njihov besedni zaklad, tako v slovenskem
znakovnem jeziku kot v slovenskem knjižnem jeziku (Rijavec Škerl, 2018).
V projektu Prilagajanje in izdajanje knjig v slovenskem znakovnem jeziku, ki ga s pomočjo
Ministrstva za kulturo izvaja Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, so doslej izdali
sedem knjig različnih avtorjev, te so:
− Mojca Pokrajculja,
− Peter Klepec,
− Kdo je napravil Vidku srajčico,
− Metulj,
− Žiga špaget gre v širni svet,
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− Zmajček in morska deklica,
− Žiga špaget je za punce magnet (Rijavec Škerl, 2018).

8 TRENUTNO STANJE SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC ZA GLUHE IN
NAGLUŠNE UPORABNIKE
Poročilo o dejavnostih splošnih knjižnic za uporabnike s posebnimi potrebami (Bon, 2019)
zajema storitve in prilagoditve prostorov ter opreme v splošnih knjižnicah po Sloveniji za
uporabnike z različnimi oviranostmi oziroma ranljive skupine prebivalstva, ki se srečujejo z
večjo stopnjo tveganja socialne izključenosti in neenakih možnosti. Na podlagi Poročila o
dejavnostih splošnih knjižnic za uporabnike s posebnimi potrebami (Bon, 2019) smo
oblikovali seznam slovenskih splošnih knjižnic, ki imajo kakršnekoli prilagoditve in storitve
za gluhe in naglušne uporabnike. Te knjižnice so:
Knjižnica Domžale
Za naglušne uporabnike so v dvorani knjižnice namestili indukcijsko zanko.
Knjižnica Koper
Sodelujejo z domovi starejših občanov (občasna branja oskrbovancem) in s Centrom za
korekcijo sluha in govora v Portorožu (bibliopedagoške ure).
Mestna knjižnica Kranj
V dvorano za prireditve so namestili indukcijsko zanko, ki je namenjena obiskovalcem
knjižnice, ki uporabljajo slušne aparate. Očem prijazen kotiček so dopolnili z zbirko
gradiva, namenjenega gluhim in naglušnim – v znakovnem jeziku.
Valvasorjeva knjižnica Krško
Že leta 1999 je Valvasorjeva knjižnica Krško začela sodelovati z Društvom gluhih in
naglušnih Posavje. Društvo združuje okoli 470 članov in v raziskavi, ki so jo opravili med
člani društva, so ugotovili, da večina gluhih in naglušnih pozna knjižnico, vendar je zelo
malo včlanjenih vanjo. Leta 2000 so organizirali in člane društva povabili na skupinski
ogled knjižnice, z včlanjenjem v knjižnico pa so dobili skupinsko člansko izkaznico. Leta
2007 so uvedli tudi obiskovanje članov na društvo s kolekcijo knjig. Tega leta so v knjižnici
izvedli tudi tri izobraževalne delavnice, na katerih so jih seznanjali s postavitvijo gradiva,
samostojnim iskanjem gradiva na policah, z uporabo računalniškega kataloga, z
avtomatsko izposojo knjig v knjigomatu ter jih poskušali usposobiti za samostojne
uporabnike. A kljub prizadevanju gluhi sami zelo redko prihajajo v knjižnico. Knjižnica prav
tako obvešča člane društva o prireditvah. Omogočajo jim, da v knjižničnih prostorih v
obliki razstav predstavijo svoje dejavnosti in programe, o tem pa obveščajo tudi lokalne
medije.
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Mestna knjižnica Ljubljana
Potujoča knjižnica, bibliobus skupno obiskuje 47 postajališč na različnih lokacijah v osmih
občinah osrednjeslovenske regije in na območju MOL-a, ena izmed postaj je tudi Zavod za
gluhe in naglušne Ljubljana. Povezali so se tudi z Zvezo društev gluhih in naglušnih
Slovenije. Za začetek bi radi obiskovali vrtce in otrokom pripovedovali pravljice v
znakovnem jeziku, pozneje pa se nameravajo povezati tudi z odraslimi gluhimi in
naglušnimi osebami.
V organizaciji Središča za samostojno učenje od leta 2011 ponujajo tečaje slovenskega
znakovnega jezika z namenom, da bi čim širšemu krogu ljudi približali komunikacijo z
gluhimi in naglušnimi, ter na drugi strani z željo vključevanja ranljivih skupin v vsakdanje
življenje. Pomembno pri tovrstnem izobraževanju je tudi to, da udeleženci poleg znanja
dobijo tudi konkretno izkušnjo v komunikaciji z gluho osebo, kar je dobra priprava na
morebitno življenjsko situacijo.
Mariborska knjižnica
Srečanja z gluhimi in naglušnimi uporabniki organizirajo po dogovoru z Društvom gluhih in
naglušnih Podravja Maribor (DGN). V knjižnici pripravijo izbor gradiva na želeno temo in
ga tudi predstavijo. O predstavljeni temi se pogovarjajo in izmenjajo izkušnje. Pri izboru
gradiva upoštevajo kriterije aktualnosti, vsebinske raznovrstnosti in lahkega branja.
Zainteresirani si gradivo lahko takoj izposodijo, po dogovoru pa omogočijo tudi posebne
pogoje izposoje: npr. daljši izposojevalni rok itd. Za prevajanje v slovenski znakovni jezik
poskrbi tolmačka Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor.
Večina programov, ki so namenjeni gluhim in naglušnim, se izvaja s pomočjo stalnega
tolmača znakovnega jezika (simultano prevajanje). V dogovoru z Društvom gluhih in
naglušnih Podravja Maribor prilagajajo tudi določene vsebine programov gluhim in
naglušnim. Poleg posebnih programov za gluhe in naglušne namenjamo še več pozornosti
sistematičnemu pridobivanju in tematskemu katalogiziranju gradiva, namenjenega gluhim
in naglušnim osebam (Lujić, 2019).
− Organizirani in vodeni knjižnični obiski: usposabljanje o knjižničnih storitvah,
knjižničnih zbirkah, npr. uporaba zbirke iger, pogoji in uporaba knjižnice,
samostojno iskanje in iskanje virov in informacij v knjižnici itd.
− Programi informacijske pismenosti za gluhe in naglušne: spletni bibliografski
sistem in storitve zadruge (sistem COBISS) - uporaba spletnih katalogov in
elektronskih storitev.
− Tematske delavnice za razvoj in izboljšanje informacijske pismenosti: uporaba
digitalnih informacijskih baz itd.
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− Organizirani obiski in predstavitev storitev mobilne knjižnice - bibliobusa
− Bibliopedagoški programi: pripovedovanje zgodb in delavnice za otroke in
odrasle.
− Razstave v knjižnici, npr. Živeti v svetu tišine (ob 80-letnici Društva gluhih in
naglušnih Podravja Maribor): razstave so organizirane s pomočjo gluhih in
naglušnih oseb, ki predstavljajo dejavnosti društva, osnove znakovnega jezika in
slušne pripomočke.
− Zaključni izpit iz osnovnega tečaja slovenskega znakovnega jezika je organiziran
v prostorih knjižnice.
− Priprava TV-oddaje Prisluhni tišini o usposabljanju knjižničarjev in obisku gluhih
in naglušnih v knjižnici.
− Predstavitev knjižničnega programa za gluhe in naglušne na Kulturnem bazarju v
Ljubljani, ki je projekt Ministrstva za kulturo. Njegov cilj je izboljšati kulturno
izobraževanje in zagotavljati informacije o kulturnih dogodkih.
− Bralne skupine v knjižnici: na podlagi zbranih informacij o temah, ki zanimajo
gluhe in naglušne, organizirajo tematska srečanja, na katerih predstavijo izbrana
gradiva (upoštevajoč gradiva, ki jih je enostavno prebrati) in razpravljajo o
določeni temi. Po srečanju lahko udeleženci postanejo novi člani knjižnice in si
izposodijo knjižnično gradivo (Lujić, 2019).
V Mariborski knjižnici sta dva knjižničarja dodatno usposobljena za delo z gluhimi in
naglušnimi (Lujić, 2019).
Knjižnica Medvode
Za naglušne uporabnike so v prireditvenem prostoru knjižnice namestili indukcijsko zanko.
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
V večnamenski dvorani v pritličju je nameščena indukcijska zanka za optimalen sprejem
zvoka pri tistih obiskovalcih, ki uporabljajo slušne aparate.
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
V letu 2014 so opremili prireditveni prostor in Trdinovo čitalnico z induktivno zanko.
Zelo pomembno področje njihovega delovanja je zagotavljanje možnosti sporazumevanja
gluhih in naglušnih. Z uporabo induktivne zanke se zagotovi najkakovostnejši prenos
zvoka med sporočevalcem in slušatelji.
Mestna knjižnica Piran
Sodelujejo s Centrom za korekcijo sluha in govora Portorož (bibliopedagoške ure).
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Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem
V letu 2016 je Koroška osrednja knjižnica s slušno zanko opremila dva prostora
(razstavišče in Kuharjevo dvorano), kjer poteka večina prireditev. Tako imajo gluhi in
naglušni uporabniki brez težav možnost spremljanja prireditve. Digitalizirano gradivo po
potrebi prilagodijo določenim ciljnim skupinam, z možnostjo ogleda na drugih medijih
(diaprojekcija, tiskana oblika …). OOK Koroška osrednja knjižnica v sodelovanju z OOK
Knjižnico Mirana Jarca in Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota sodeluje v
delovni skupini za ranljive skupine uporabnikov (Knjižnica za slepe in slabovidne, starejši,
slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, tujci, priseljenci, migranti, Romi, lahko branje …).
Splošna knjižnica Slovenske Konjice
Vsa leta delovanja posebno pozornost namenjajo uporabnikom s posebnimi potrebami.
Že nekaj let dejavno sodelujejo z Društvom gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice,
Vitanje, Zreče, s katerimi soorganizirajo zdravstvena predavanja, njihova posebnost pa je
tudi ta, da tolmačijo večino prireditev, ki jih organizirajo v knjižnici, in da so dvorano, v
kateri so prireditve, opremili s slušno zanko. Dve knjižničarki sta opravili tudi začetni tečaj
znakovnega jezika.
Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Bralne urice v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah izvajajo od leta 2008, praviloma
enkrat na teden. Udeležuje se jih stalna skupina 15-20 udeležencev, stanovalcev doma
upokojencev (gibalno ovirani, naglušni, slabovidni). Posamezna bralna urica je sestavljena
iz prebiranja in komentiranja novic iz lokalnih časopisov ter prebiranja in pripovedovanja
leposlovnih besedil. Velika dvorana je opremljena s slušno zanko.
Knjižnica Velenje
V preddverju knjižnice, kjer imajo prireditve, imajo nameščeno slušno zanko, ki omogoča
osebam z okvaro sluha spremljanje prireditve in lažjo komunikacijo.
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje
Knjižnica ima na voljo avdiovizualno gradivo, ki je prilagojeno gluhim.
Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Uporabnikom, ki slabše slišijo oziroma nosijo slušni aparat, omogočajo nemoteno
poslušanje na prireditvah, in sicer z indukcijsko zanko.
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9 PRIMERI DOBRE PRAKSE V TUJINI
V tujini obstajajo tako imenovane knjižnice za gluhe. Knjižnica za gluhe naj bi gluhim
nudila enake možnosti dostopa do informacij za študij in prosti čas, kot to počno javne
knjižnice, s poudarkom na prilagoditvi gradiva. Knjižnice lahko vse storitve gluhim in
naglušnim uporabnikom zagotovijo same ali v sodelovanju z organizacijami, ki zelo dobro
poznajo potrebe gluhih in naglušnih. Gluhi in naglušni uporabniki so obravnavani na
podlagi informacij, ki jih potrebujejo v znakovnem jeziku in ne na podlagi tega, kako dobro
ali slabo slišijo. V svoji zbirki imajo knjižnice za gluhe in naglušne raznovrstno gradivo v
znakovnem jeziku. Prav tako je gluhim in naglušnim uporabnikom omogočen dostop do
kataloga knjižnice, rezervacijo knjig, prenos in shranjevanje knjig na svojem računalniku
(Pyfers, 2000).
Iz članka Pyferseve (2000) smo povzeli nekaj dobrih praks iz tujine.
Danska
Leta 1963 je začela Danska zveza gluhih v sodelovanju s podjetjem Dovefilm Video
opremljati filme in novice z znakovnim jezikom, da bi zapolnila praznino, ki je nastala, ker
njeni gluhi člani niso mogli spremljati filmov in novic, saj ni bilo dodanega prevoda v
znakovni jezik. Skozi leta se je Dovefilm Video razvil v profesionalno televizijsko in video
podjetje z dvema studioma, s šestnajstimi zaposlenimi, od tega je sedem gluhih.
V eni od enaindvajsetih splošnih knjižnic v Københavnu se je leta 1991 začel projekt za
gluhe in naglušne osebe. Projekt je trajal eno leto. Njegov rezultat je zbirka, ki je
sestavljena iz videov v znakovnem jeziku, knjig, ki upoštevajo pravila lahkega branja in
periodičnih publikacij organizacij gluhih in naglušnih v skandinavskih državah. Ta zbirka je
takrat postala edina tovrstna zbirka na Danskem.
Nemčija
V Nemčiji ima Knjižnica inštituta za nemški znakovni jezik v Hamburgu shranjene vse
videoposnetke, ki so opremljeni z znakovnim jezikom. To je tako imenovana referenčna
zbirka, ki si jo lahko med vikendi izposodijo študentje in profesorji omenjenega Inštituta.
V Nemčiji obstajata dve posebni knjižnični storitvi za gluhe in naglušne osebe, in sicer,
Evropski medijski urad za naglušne osebe v mestu Inning ter Videoteka za naglušne v
Münchnu, ki je zasebna organizcija. Video posnetke si lahko izposodijo gluhe osebe, ali
organizacije. Status gluhe osebe je treba dokazati.imajo članarino, ki omogoča osebi, da si
izposodi toliko video posnetkov, kot si želi. Video posnetki so podnaslovljeni v
poenostavljeni nemščini, da se upoštevajo bralne sposobnosti gluhih.
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Italija
Kooperativa D.I.R.E. (Dokumentacija, informacije, raziskave in izkušnje) je organizacija v
Italiji, ki jo je leta 1990 ustanovila skupina gluhih in naglušnih oseb. Ena od dejavnosti
D.I.R.E je informaciski center za gluhe, ki je bilo ustanovljeno leta 1994. Glavni namen je
posredovanje informacij o gluhih gluhim in naglušnim ljudem.
Španija
Leta 1993 se je v Španiji začel projekt Podnaslovljena video knjižnca za gluhe osebe.
Videoposnetke podnaslovi in distribuira stopetintridesetim organizacijam in
izobraževalnim centrom, ki jih obiskujejo gluhi. Vsak video se začne s kratkim sinopsisom
v znakovnem jeziku in konča s povzetkom v znakovnem jeziku. Velikost, hitrost in videz
podnapisov so prilagojeni tako, da označujejo glasovne lastnosti govorcev.
Švedska
Na Švedskem je švedsko nacionalno združenje gluhih na začetku sedemdesetih let
spoznalo, da video tehnologija ponuja velike možnosti za širjenje informacij in kulture v
znakovnem jeziku. SDR - Video je začel delovati leta 1976. Video programe razdelijo
zavodom,na katerih se šolajo gluhi, in knjižnicam, ki jih naročijo.
Velika Britanija
Junija 1994 je Camden v okviru projekta TeleComunity ustanovil prvo informacijsko
storitev za gluhe osebe, ki uporabljajo mrežo videotelefonov v splošnih knjižnicah.
Pomemben vidik tega projekta je raziskovanje različnih načinov dostopa do informacij.
Avstrija
WITAF Videothek je videoteka s podnaslovljenimi videoposnetki. Storitev je brezplačna za
vse osebe z okvaro sluha in organizacije, ki se z njimi ukvarjajo. Videoposnetke pošiljajo
po pošti. Poštnina je brezplačna, katalog naslovov pa je objavljen na spletu.
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10 RAZISKOVALNA METODA
10.1 Opredelitev in cilji raziskovalnega problema
Gluhi in naglušni so kot uporabniška skupina v splošnih knjižnicah zelo slabo zastopani, saj
je gluhota nevidna invalidnost in kot taka zelo zanimiva za raziskovanje. Obravnavana
uporabniška skupina je specifična, je največkrat v senci slepih in slabovidnih ter gibalno
oviranih. Večinoma so splošne knjižnice gluhim in naglušnim uporabnikom prilagojene
samo z indukcijsko zanko, pozablja pa se na pomembnost neposredne komunikacije z
osebami.Tudi, če ima knjižnica indukcijsko zanko, je le-ta nameščena samo v prireditvenih
prostorih, ne pa po vseh oddelkih knjižnice. Prilagojene knjižnične storitve, bi morale
obstajati ne glede na to, ali osebe s posebnimi potrebami, konkretno s težavami s sluhom,
živijo na območju posamezne knjižnice. Ne zavedamo se namreč, da imajo lahko tudi
starostniki, ki so v vsaki lokalni skupnosti, težave s sluhom.
Splošne knjižnice so pomemben del vsake lokalne skupnosti in s tem omogočajo tudi
vključevanje ranljivih skupin v vsakdanje življenje oziroma bi to morale delati. V Sloveniji
še ni bilo raziskave, ki bi preučila to področje. Zato nas je zanimalo, kako splošne knjižnice
prilagajajo storitve za gluhe in naglušne uporabnike, da bi jim omogočile čim boljši dostop
do informacij. Pomembno je tudi število oziroma delež prilagojenih storitev, saj večje, ko
je to število, bolj vključene se lahko gluhi in naglušni uporabniki počutijo. Knjižnične
storitve so podrobno opredeljene v strateškem načrtu, ki je osnovni dokument vsake
splošne knjižnice. Želeli smo ugotoviti ali in kako sta uporabniška skupina gluhih in
naglušnih ter storitve zanje opredeljene v njem. Zanimalo nas je, kako knjižničarji
komunicirajo z gluhimi uporabniki in kako je z njihovim znanjem znakovnega jezika.
Poiskušali smo ugotoviti tudi, kako se zaposleni knjižničarji usposabljajo za delo z gluhimi
in naglušnimi uporabniki. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
(2004) v 62. členu določa dolžnost zaposlovanja invalidov za vse delodajalce, ki imajo
najmanj 20 zaposlenih delavcev. Po ZZRZI je višina kvote po posameznih dejavnostih
različna, določi jo Vlada RS z uredbo na predlog Ekonomsko socialnega sveta. Kvota je
glede na dejavnost delodajalca lahko različna, vendar ne more biti nižja od 2 % in ne višja
od 6 % od skupnega števila zaposlenih delavcev. Zato nas je zanimalo, če imajo knjižnice v
svojem kolektivu tudi zaposlene, ki so gluhi in naglušni. Raziskali smo tudi, kako pogosto
splošne knjižnice sodelujejo z organizacijami, ki so namenjene gluhim in naglušnim
osebam. Gluhi in naglušni uporabniki potrebujejo prilagojeno gradivo, ki je v lahko berljivi
obliki. Zato nas je zanimalo, če zaposleni poznajo termin lahko branje, kako mora biti
gradivo prilagojeno ter koliko je takšnega gradiva.
Ker smo se tudi mi želeli seznaniti s postopkom, značilnostmi in okoliščinami prilagajanja
gradiva, smo opravili intervju s strokovnjakinjo za področje prilagajanja gradiva za gluhe in
naglušne uporabnike, to je sekretarka Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije.
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Povprašali smo jo izzivih s katerimi se soočajo pri prilagajanju, koliko v proces prilagajajnja
vključujejo gluhe in naglušne ter o možnostih izposoje tovrtnega gradiva v slovenskih
knjižnicah.

10.2 Raziskovalna vprašanja
Od knjižnic smo želeli izvedeti:
1. Kakšne prilagoditve gradiva in storitev izvajajo slovenske splošne knjižnice za gluhe
in naglušne uporabnike?
2. Koliko je prilagojenih storitev?
3. So v strateškem načrtu opredeljeni gluhi in naglušni uporabniki ter smernice za
prilagoditev storitev in njihovo izvajanje?
4. Kako izobrazba knjižničarjev vpliva na načrtovanje in izvedbo knjižničnih storitev za
gluhe in naglušne uporabnike?
5. Kako poteka komunikacija med knjižičarjem, ki pozna znakovni jezik in gluho
osebo ter kako poteka komunikacija med knjižničarjem, ki ne pozna znakovnega
jezika, in gluho osebo?
6. Kakšna izobraževanja so knjižničarjem na voljo v povezavi z gluhimi in naglušnimi
uporabniki?
7. Na kakšne načine knjižnice merijo zadovoljstvo gluhih in naglušnih uporabnikov
glede storitev, ki jih ponujajo?
8. Kako so knjižničarji seznanjeni z obravnavano uporabniško skupino?
9. Ali knjižničarji poznajo besedno zvezo lahko branje?
10. Ali knjižničarji vedo kako je prilagojeno gradivo v lahko berljivi obliki?
Od gluhih in naglušnih uporabnikov smo želeli izvedeti:
1. Ali gluhi in naglušni ljudje obiskujejo knjižnico, če jo kako pogosto?
2. Kako gluhi in naglušni uporabniki poznajo njim prilagojene storitve splošnih
knjižnic?
3. Kakšne predloge in želje imajo uporabniki glede prilagojenih storitev zanje ter
kakšne storitve splošnih knjižnic si še želijo potencialni uporabniki?
4. Kakšno gradivo bi si želeli izposojati in si izposojajo gluhi in naglušni uporabniki?
Od strokovnjakinje za prilagajanje gradiva v lahko berljivo obliko smo želeli izvedeti:
1. Kakšen je potek prilagajanja gradiva v lahko berljivo obliko?
2. Kakšni so izzivi s katerimi se soočajo pri prilagajanju gradiva?
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10.3 Metodologija
V raziskavi smo uporabili dve raziskovalni metodi: intervju in anketo.
V letu 2014 je bila izvedena pilotna anketa med vsemi slovenskimi splošnimi knjižnicami
(58), s katero so bili zbrani podatki o tem, katere knjižnice izvajajo prilagojene storitve za
gluhe in naglušne, kar nam omogoča osnovni vpogled v razvoj ponudbe med letoma 2014
in 2020. Leta 2020 je bila obravnavana tema bolj poglobljena.
Polsturkturiran intervju je najpogostejša oblika pridobivanja kvalitativnih podatkov.
Vprašanja so odprtega tipa, lahko sledijo določenemu predhodnemu okviru in razporedu
ali pa so popolnoma prosta. S tem tipom lahko dobro preiščemo novo področje
raziskovanja, saj lahko odkrijemo, kje so problemi, kako ljudje gledajo nanje, kako se o
tem pogovarjajo. Tak intervju je fleksibilnejši, odgovori so bolj spontani, konkretni in
osebni (Kordeš in Smrdu, 2015).
Podatke o zadovoljstvu s storitvami potencialnih gluhih in naglušnih uporabnikov knjižnice
smo pridobili s spletno anketo. Vprašanja so vseh treh tipov, se pravi odprtega,
polodprtega in zaprtega tipa. Za spletno anketo smo se odločili po predhodnem posvetu s
sekretarko Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije ter vseh sekretarjev posameznih
društev. Anketno metodo opredeli Vujević (1990) kot posebno metodo za zbiranje
podatkov s pomočjo katere zbiramo podatke o stališčih in mišlenjih anketirancev česar ni
mogoče narediti le z metodo opazovanja. Po njegovem pa anketa v znanstvenem
raziskovanju ni le postavljanje vprašanj in zbiranje odgovorov nanje, gre za postavljanje
določenih vprašanj določeni vrsti ljudi, na določen način, in sicer da bi zbrali resnične
odgovore. V širšem smislu je anketa vsako zbiranje podatkov s pomočjo postavljanja
vprašanj - spraševanja. V ožjem smislu pa je pisno zbiranje podatkov o stališčih in
mišlenjih na reprezentativnem vzorcu anketirancev s pomočjo vprašalnika.
10.3.1 Vzorci
V raziskavo smo vključili vseh deset slovenskih osrednjih območnih knjižnic. Od teh
desetih se je na prošnjo za intervju odzvalo sedem knjižnic, to so Osrednja knjižnica Celje,
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Mestna knjižnica Kranj, Koroška osrednja knjižnica dr.
Franceta Sušnika Ravne na Koroškem, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Mestna
knjižnica Ljubljana in Mariborska knjižnica. Zaprosili smo za intervjuje s knjižničarji, ki se
ukvarjajo z gluhimi in naglušnimi uporabniki. Pokrajinska in študijska knjižnica Murska
Sobota ni pristala na intervju, zato smo podatke za našo raziskavo lahko pridobili iz
objavljene literature. Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica in Knjižnica Ivana
Potrča Ptuj nista želeli sodelovati v raziskavi, ker nista videli razloga za sodelovanje, saj
nimajo prilagojenih storitev za gluhe in naglušne uporabnike, niti idukcijske zanke ali
tolmača, povedo, da imajo samo knjige za lahko branje. Vzorec je bil namenski, saj smo
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vanj vključili zaposlene v osrednjih knjižnicah po Sloveniji, ki se ukvarjajo z obravnavano
uporabniško skupino, ker smo tako zagotovili natančnost podatkov.
V anketi za člane društev gluhih in naglušnih po Sloveniji je sodelovalo petinpetdeset
oseb. Tudi ta vzorec je bil namenski, zbran po metodi snežne kepe. Povezavo do ankete
smo poslali društvom gluhih in naglušnih celotne Slovenije, ki so jo posredovali svojim
članom, prav tako je bila povezava do ankete objavljena tudi na spletni strani Zveze
društev gluhih in naglušnih Slovenije. Deleža odziva ne moremo oceniti, saj ni znano,
koliko je gluhih in naglušnih oseb v Sloveniji, nismo pa mogli pridobiti podatka o članstvu
omenjenih društev.

10.4 Potek raziskave
V decembru 2014 je bila opravljena kratka pilotna anketa prek elektronske pošte, kjer
smo vseh oseminpetdeset splošnih knjižnic v Sloveniji vprašali ali izvajajo storitve za gluhe
in naglušne uporabnike. V letu 2020 pa je bila ta raziskava razširjena in poglobljena, nam
pa podatki iz leta 2014 omogočajo osnovni vploged v razvoj ponudbe med letoma 2014 in
2020.
Najprej smo opravili intervju s strokovnjakinjo za prilagajanje gradiva za gluhe in naglušne
uporabnike v slovenski znakovni jezik. Vprašanja smo ji poslali preko elektronske pošte.
Odgovore smo dobili v pisni obliki, prav tako prek elektronske pošte.
Zatem smo opravili intervjuje z zaposlenimi v osrednjih območnih knjižnicah, ki se
ukvarjajo z obravnavano uporabniško skupino. Prek elektronske pošte smo predhodno
pridobili podatke kdo v posamezni osrednji območni knjižnici se ukvarja z obravnavano
uporabniško skupino. Z njimi smo stopili v stik in se dogovorili za intervju. Knjižničarji so
zaradi časovne omejenosti izrazili željo, da bi na vprašanja iz intervjuja odgovorili v pisni
obliki. Podatki so bili zbrani s polstrukturiranim intervjujem. Vprašanja so se vezala tudi na
stanje v njihovih enotah v zvezi z gluhimi in naglušnimi uporabniki.
Nazadnje smo izvedli še spletno anketo. Navezali smo stike z vsemi trinajstimi društvi
gluhih in naglušnih po Sloveniji. Sekretarje društev smo prosili, da povezavo do spletne
ankete posredujejo med svoje gluhe in naglušne člane. Preden smo posredovali povezavo
do spletne ankete, smo anketni vprašalnik dali v predogled sekretarki Zveze društev
gluhih in naglušnih Slovenije, tako smo preverili jasnost in razumljivost vprašanj.
Celotni glavni del raziskave je potekal od 3.3.2020 do 20.4.2020.
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11 REZULTATI RAZISKAVE
11.1 Rezultati anket v glavni raziskavi
Na anketni vprašalnik se je odzvalo petinpetdeset gluhih in naglušnih oseb iz različnih
društev gluhih in naglušnih po Sloveniji. Kot že omenjeno deleža odziva ne moremo
oceniti.
Preglednica 1: Kraj bivanja anketirancev

ODGOVORI
Ljubljana
Maribor
Nova Gorica
Celje
Novo mesto
Domžale
Črnomelj
Dolenjske Toplice
Jesenice
Kranj
Mirna
Poljčane
Slovenska Bistrica
Stopiče
Trnovlje
SKUPAJ

ŠTEVILO ANKETIRANCEV
15
12
6
5
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
55

Preglednica 1 prikazuje kraj bivanja anketirancev. Kot je razvidno največ anketiranih,
prebiva v glavnem mestu, kar je seveda pričakovano. Sledijo Maribor, Nova Gorica, Novo
mesto, Celje in Domžale. Ostali kraji so bili navedeni malokrat. Ta podatek nas je zanimal,
da lahko opredelimo katero knjižnico najbolj obiskujejo gluhi in naglušni uporabniki v
Sloveniji.
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11%

51%
38%

Zelo dobro.

Dobro.

Ne poznam.

Slika 5: Poznavanje prilagojenih storitev, ki so na voljo v slovenskih splošnih knjižnicah

Pri drugem vprašanju nas je zanimalo, kako dobro anketiranci poznajo prilagojene
storitve, ki so jim na voljo v njihovih splošnih knjižnicah. Več kot polovica anketirancev je
odgovorila, da prilagojenih storitev sploh ne poznajo. Dobra tretjina sodeloujočih dobro
pozna storitve, 11% pa zelo dobro. Rezultat sicer žal ni presenetljiv, saj tudi iz literature
razberemo, da so gluhi in naglušni le v majhnih deležih in redko uporabniki splošnih
knjižnic.
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42%
53%

5%

Da, samostojno.

Da, v spremstvu.

Ne.

Slika 6: Obisk knjižnice

S tem se ujemajo tudi rezultati tretjega vprašanja. Od anketirancev smo želeli izvedeti, ali
obiskujejo katerokoli splošno knjižnico. Dobra polovica jih je odgovorila, da knjižnico
obiskujejo samostojno, trije pa v spremstvu. 42% anketirancev knjižnic ne obiskuje.

Preglednica 2: Navezava stika ob obisku knjižnice

ODGOVORI
Stik navežejo z menoj.
Stik navežejo s spremljevalcem.
SKUPAJ

ŠTEVILO ANKETIRANCEV
2
1
3

Pri anketirancih, ki knjižnico obiskujejo s spremljevalcem oziroma spremljevalko, nas je še
zanimalo, s kom knjižničarji najprej navežejo stik, z uporabniki ali njihovimi spremljevalci.
Izmed treh anketirancev sta dva odgvorila, da knjižničarji navežejo stik z njima, en pa je
odgovoril, da stik navežejo s spremljevalcem ali spremljevalko.
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Na 4., 5. in 6. vprašanje so odgovarjali anketiranci, ki so pri tretjem vprašanju označili, da
ne obiskujejo nobene knjižnice.
Preglednica 3: Storitve, ki bi pritegnile potencialne gluhe in naglušne uporabnike

ODGOVORI
Organizirani obiski knjižnice za gluhe in
naglušne uporabnike.
Računalniške delavnice za gluhe in
naglušne uporabnike.
Predstavitev knjižničnih storitev za gluhe
in naglušne uporabnike.
Bralne skupine v knjižnici za gluhe in
naglušne uporabnike.
Razstave v knjižnici za gluhe in naglušne
uporabnike.
Pripovedovanje zgodb v knjižnici za
gluhe in naglušne uporabnike.
Organiziran obisk Bibliobusa za gluhe in
naglušne uporabnike.
SKUPAJ

ŠTEVILO ANKETIRANCEV
8
5
4
4
2
2
0
25

Od potencialnih gluhih in naglušnih uporabnikov smo želeli izvedeti kaj bi jih najbolj
privabilo v knjižnico. Vprašanje smo zastavili anketirancem, ki so pri tretjem vprašanju
označili, da ne obiskujejo nobene knjižnice. Največ jih je izrazilo željo po organiziranih
obiskih knjižnice. Želeli bi si tudi računalniške delavnice in bralne skupine v knjižnici. Po
dva anketiranca sta označila, da želita pripovedovanje zgodb in razstave v knjižnici, ki bi
bile namenjene gluhim in naglušnim osebam. Nihče ni označil odgovora, da bi ga najbolj v
knjižnico pritegnil organiziran obisk Bibliobusa. Razberemo lahko, da si gluhi in naglušni
želijo knjižnice obiskovati v organiziranih skupinah, kar nam pozneje potrdi tudi
sogovornica iz Mariborske knjižnice, ki poda svoja opažanja.
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26%
44%

30%

Zelo pomembno.

Pomembno.

Nepomembno.

Slika 7: Pomembnost prilagojenega gradiva za potencialne gluhe in naglušne uporabnike

Pri petem vprašanju nas je zanimalo, koliko je potencialnim gluhim in naglušnim
uporabnikom pomembno, da jim knjižnica nudi gradivo, posebej prilagojeno zanje. Od
triindvajsetih vprašanih jih je skoraj polovica odgovorila, da se jim to zdi zelo pomembno,
dobri tretjini se zdi pomembno, ostali pa se ne ozirajo na posebej prilogojena gradiva, saj
so označili odgovor nepomembno.
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Preglednica 4: Vrste gradiv, ki bi si jih potencialni gluhi in naglušni uporabniki izposojali

ODGOVORI
Romane, povesti, pesmi.
Kuharske knjige.
Časopise.
Revije.
Drugo (napišite): Knjiga o šahu. 1
Nič. 2
Lahko berljive knjige.
Knjige za otroke.
Leksikoni, priročniki...
Stripi.
Knjige za ročne spretnosti.
Knjige prilagojene v znakovnem jeziku.
CD-zgoščenke (glasba).
DVD-filmi.
SKUPAJ

ŠTEVILO ANKETIRANCEV
8
6
3
3
3
2
1
1
1
1
1
0
0
30

Pri gluhih in naglušnih anketirancih, ki so označili, da knjižnice ne obiskujejo, nas je
zanimalo tudi, kakšno gradivo bi si izposojali, če bi bili redni obiskovalci knjižnic. Največ jih
je označilo, da bi si izposojali romane, povesti ali pesmi. Sledijo kuharske knjige, te bi si
izposojalo šest anketiranih. Po trije anketiranci bi si izposodili časopise in revije. Dva sta
izrazila željo po lahko berljivih knjigah. Anketiranci bi si izposojali tudi knjige za otroke,
leksikone, priročnike, stripe, knjige za ročne spretnosti in knjige, prilagojene v slovenskem
znakovnem jeziku. Nihče si ne bi izposodil CD-zgoščenk in DVD-filmov, kar lahko pomeni,
da potencialni uporabniki knjižnice menijo, da jim ne ponujajo filmov s podnapisi ali pa s
slovenskim znakovnim jezikom. Pod možnost Drugo je nekdo napisal, da bi si izposodil še
knjigo o šahu, dva pa sta napisala, da si ne bi izposodila ničesar, kar lahko pomeni, da ju
nikakor ne bi mogli pritegniti v knjižnico ozirma knjižnica ne ponuja ničesar, kar bi ju
zanimalo.
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Vprašanja od 7 do 13 se navezujejo na anketirance, ki so pri trejem vprašanju označili, da
obiskujejo katerokoli splošno knjižnico, bodisi sami ali v spremstvu.

3%

97%

Da.

Ne.

Slika 8: Članstvo v splošnih slovenskih knjižnicah

Izmed dvaintridesetih anketirancev, ki knjižnico obiskujejo, so skoraj vsi anketirani
včlanjeni v neko splošno knjižnico, 3 % pa ne, se pravi en anketiranec. To je nekako
smiselno, saj so včlanjeni anketiranci najverjetneje stalni obiskovalci knjižnice.
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Preglednica 5:Pogostost obiska knjižnice s strani gluhih in naglušnih uporabnikov

ODGOVORI
1-krat na mesec ali več, a manj kot 1-krat
tedensko.
1-krat na leto ali več, a manj kot 1-krat
na mesec.
1- krat na teden ali pogosteje.
Drugo:
Delam v knjižnici. 1
Zdaj ne obiskujem, več materiala je na
voljo prek interneta. Ko sem jo, je bilo to
vsaj 2-krat na mesec. 1
SKUPAJ

ŠTEVILO ANKETIRANCEV
19
9
2
2

32

Pri osmem vprašanju nas je zanimalo, kako pogosto gluhi in naglušni uporabniki
obiskujejo knjižnico. Največ anketirancev knjižnico obiskuje enkrat na mesec ali več, a
manj kot enkrat tedensko. Sledijo anketiranci, ki knjižnico obiščejo enkrat na leto ali več, a
manj kot enkrat na mesec. Dva knjižnico obiskujeta zelo pogosto, se pravi enkrat na teden
ali pogosteje. Pri možnosti drugo je en anketiranec povedal, da dela v knjižnici, drugi pa je
poudaril, da zdaj dobi več gradiva prek spleta, ko pa je knjižnico obiskoval je bilo to vsaj
dvakrat mesečno.
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Preglednica 6:Prilagojene storitve za gluhe in naglušne uporabnike v knjižnicah

ODGOVORI
Nič od naštetega.
Organizirani obiski knjižnice za gluhe in
naglušne uporabnike.
Računalniške delavnice za gluhe in
naglušne uporabnike.
Predstavitev knjižničnih storitev za gluhe
in naglušne uporabnike.
Razstave v knjižnici za gluhe in naglušne
uporabnike.
Organiziran obisk Bibiliobusa za gluhe in
naglušne uporabnike.
Bralne skupine za gluhe in naglušne
uporabnike.
Pripovedovanje zgodb v knjižnici za gluhe
in naglušne uporabnike.
SKUPAJ

ŠTEVILO ANKETIRANCEV
13
9
4
3
3
0
0
0
32

Od gluhih in naglušnih anketrirancev, ki obiskujejo knjižnico, nas je zanimalo, kakšne
prilagojene storitve, ki bi bile primerne za njih, jim ponuja knjižnica. Največ jih pravi, da
jim izmed naštetih možnosti knjižnica ne nudi nobene, kar je razvidno tudi v spodnjih
intervjujih, pri čemer knjižnice priznavajo, da večina nima posebej prilagojenih storitev za
gluhe in naglušne uporabnike. Devet jih je označilo, da imajo organizirane obiske
knjižnice, štirje pravijo, da imajo računalniške delavnice, po trije pa razstave v knjižnici in
predstavitve knjižničnih storitev za gluhe in naglušne uporabnike. Nihče ni označil
organiziranega obiska Bibliobusa, pripovedovanja zgodb in bralnih skupin za gluhe in
naglušne.

TURK, T. Storitve slovenskih splošnih knjižnic za gluhe in naglušne uporabnike. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2020

66

Poleg nabora storitev nas je zanimalo, kako so anketiranci z njimi zadovoljni. To prikazuje
spodnja tabela.
Preglednica 7: Zadovoljstvo uporabnikov s prilagojenimi storitvami

STORITEV
Organizirani obiski knjižnice
za gluhe in naglušne
uporabnike.
Računalniške delavnice za
gluhe in naglušne
uporabnike.
Predstavitev knjižničnih
storitev za gluhe in
naglušne uporabnike.
Razstave v knjižnici za gluhe
in naglušne uporabnike.
Organiziran obisk
Bibiliobusa za gluhe in
naglušne uporabnike.
Bralne skupine za gluhe in
naglušne uporabnike.
Pripovedovanje zgodb v
knjižnici za gluhe in
naglušne uporabnike.

ZADOVOLJEN/A
9

NEZADOVOLJEN/A
0

4

0

3

0

1

2

0

0

0

0

0

0

Izmed vseh ponujenih storitev so anketiranci najbolj zadovoljni z organiziranimi obiski
knjižnice za gluhe in naglušne uporabnike, saj jih je tudi največ označilo, da jim knjižnice
to storitev tudi ponujajo. Prav tako so zadovoljni z ostalmi storitvami za katere so pri
prejšnjem vprašanju označili, da so jim v knjižnici ponujene. Izjema so razstave v
knjižnicah, pri čemer dva od treh anketirancev, ki so označili, da imajo to storitev na voljo,
z njo nista zadovoljna.
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Preglednica 8: Želja po prilagojenih storitvah

ODGOVORI

ŠTEVILO ANKETIRANCEV

Ne vem.
Vse našteto.

15
8

Katerekoli, ki bi bile dostopne tudi
gluhim.
Imajo vse kar potrebujem.

2

Več informacij.
Predavanja v znakovnem jeziku.
Več resničnih zgodb.

1
1
1

Prireditve za gluhe in naglušne.

1

Več tečajev, namenjenih gluhim in
naglušnim.
Kratke obnove knjig v slovenskem
znakovnem jeziku.
SKUPAJ

1

1

1
32

Pri desetem vprašanju nas je zanimalo kakšne storitve bi si anketiranci v knjižnicah še
želeli. Večina anketirancev pravi, da ne vedo, kar si lahko razlagamo na ta način, da sami
na žalost ne znajo izraziti svojih želja. Nekateri bi si želeli imeti vse storitve, ki so bile
naštete pri prejšnjem vprašanju. Dva anketiranca pravita, da jima je vseeno, samo da bi
bile dostopne tudi gluhim in naglušnim uporabnikom. En anketiranec pravi, da imajo vse
kar potrebuje. Ostali bi si želeli več informacij, več resničnih zgodb, predavanja in tečaje
za gluhe in naglušne, več prireditev ter kratke obnove knjig v slovenskem znakovnem
jeziku.

TURK, T. Storitve slovenskih splošnih knjižnic za gluhe in naglušne uporabnike. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2020

68

22%

50%

28%

Zelo pomembno.

Pomembno.

Nepomembno.

Slika 9: Pomembnost prilagojenega gradiva za gluhe in naglušne uporabnike

Pri enajstem vprašanju smo spraševali, kako pomembno se anketirancem zdi, da jim
knjižnica nudi posebej prilagojeno gradivo za gluhe in naglušne osebe. Polovica vprašanih
označi, da je zanje to zelo pomembno. Več kot tretjini je to pomembno, otalim 22 %
anketirancem pa je celo nepomembno, kar lahko morda razumemo kot izraz
nezadovoljstva, nezanimanja ali pa celo, da se poskušajo karseda prilagoditi in uporabljati
gradivo za splošno populacijo.
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Preglednica 9: Vrste gradiv, ki si ga gluhi in naglušni uporabniki izposojajo

ODGOVORI

ŠTEVILO ANKETIRANCEV

Romane, povesti, pesmi.
Lahko berljive knjige.

19
10

Leksikone, priročnike.
Knjige za otroke.
DVD–filme.

5
3
1

Drugo:
Vse kar primem v roke.
CD-zgoščenke (glasba).

1

SKUPAJ

39

0

Anketiranci, ki knjižnico obiskujejo si največkrat izposodijo romane, povesti ali pesmi.
Sledijo lahko berljive knjige in leksikoni ter priročniki. Izposojajo si tudi knjige za otroke in
DVD-filme. Nihče ni označil, da si izposodi glasbene CD-zgoščenke. En anketiranec je
poudaril, da si izposodi vse, kar prime v roke, saj je že od malega knjižni molj.
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Preglednica 10: Vrste gradiv, ki bi si jih gluhi in naglušni uporabniki še želeli izposojati

ODGOVORI

ŠTEVILO ANKETIRANCEV

Več filmov s podnapisi.
Več posnetkov/filmov z znakovnim
jezikom.
Več knjig prilagojenih v znakovnem
jeziku.

18
5

Več revij.
Drugo:
Sem zadovoljna z izbiro 1
Več knjig o financah 1
Mislim, da je vsega dovolj 2
Več stripov.
Več kuharskih knjig.

4
4

Več slikanic
Več časopisov.

2
2

Več knjig za ročne spretnosti.

1

SKUPAJ

47

5

3
3

Pri zadnjem vprašanju smo anketirance, ki obiskujejo knjižnico, povprašali, kakšno gradivo
bi si še želeli izposojati. Največkrat bi si želeli izposoditi filme s podnapisi. Sledijo
videoposnetki z znakovnim jezikom in knjige v slovenskem znakovnem jeziku. Štirje
anketiranci bi si želeli več revij, trije več stripov in kuharskih knjig, po dva pa več slikanic in
časopisov. Ena anketiranka je zadovoljna z izbiro, eden pa bi si želel več knjig o financah.
Dva anketiranca menita, da imata že zdaj dovolj izbire.
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11.2 Rezultati pilotne ankete o stanju knjižnic v letu 2014
V letu 2014 smo opravili kratko pilotno anketo, v kateri nas je zanimalo, koliko knjižnic
izvaja prilagojene storitve za gluhe in naglušne uporabnike. Od večine splošnih knjižnic ni
bilo odgovora, zato smo v preglednici to označili s poševnico. Od vseh oseminpetdeset
splošnih knjižnic, jih je na pilotno anketo odgovorilo petindvajset, kar je približno
triinštirideset odstotkov vseh splošnih knjižnic po Sloveniji. Na podlagi pridobljenih
podatkov smo ugotovli, da le deset knjižnic izvaja storitve za gluhe in naglušne
uporabnike, zato smo jih za lažjo primerjavo z letom 2020 razdelili na območja OOK. Vsi
pridobljni podatki so prikazani v spodnji preglednici.
Preglednica 11: Storitve za gluhe in naglušne uporabnike v slovenskih splošnih knjižnicah leta 2014

KNJIŽNICA
Cankarjeva Knjižnica Vrhnika
Goriška knjižnica Franceta Bevka
Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Knjižnica Bena Župančiča, Postojna
Knjižnica Brežice
Knjižnica Cirila Kosmača, Tolmin
Knjižnica Črnomelj
Knjižnica Domžale
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Tržič
Knjižnica Dravograd
Knjižnica Frana Ksavra Meška, Ormož
Knjižnica Hrastnik
Knjižnica Ivana Potrča, Ptuj
Knjižnica Ivana Tavčarja, Škofja Loka
Knjižnica Josipa Vošnjaka, Slovenska Bistrica
Knjižnica Jožeta Udoviča, Cerknica
Knjižnica Kočevje
Knjižnica Ksaverja Meška, Slovenj Gradec
Knjižnica Laško
Knjižnica Lenart
Knjižnica Lendava – Konyvtar Lendva
Knjižnica Litija
Knjižnica Logatec
Knjižnica Makse Samsa, Ilirska Bistrica
Knjižnica Medvode

PRILAGODITVE
2014
/
/
/
/
✗
✗
/
/
✗
✗
/
/
/
✗
✗
/
✗
/
✗
/
✗
/
✗
/
/

OBMOČJE OOK
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✓
/
/
/
/

dolenjsko območje

✓

dolenjsko območje

Knjižnica Šentjur

✓

celjsko območje

Knjižnica Šmarje pri Jelšah

✓

celjsko območje

Knjižnica Toneta Seliškarja, Trbovlje

✗

Knjižnica Velenje

✓

Knjižnica Zagorje ob Savi

✗
/
/
/

Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto
Knjižnica Pavla Golie, Trebnje
Knjižnica Radlje ob Dravi
Knjižnica Miklova hiša Ribnica
Knjižnica Rogaška Slatina
Knjižnica Sevnica

Kosovelova knjižnica, Sežana
Lavričeva knjižnica, Ajdovščina
Ljudska knjižnica Metlika
Mariborska knjižnica
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Mestna knjižnica Grosuplje
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija
Mestna knjižnica Izola – Biblioteca civica di
Isola
Mestna knjižnica Kranj
Mestna knjižnica Ljubljana
Mestna knjižnica Piran – Biblioteca civica
Pirano
Občinska knjižnica Gornja Radgona
Občinska knjižnica Jesenice
Osrednja knjižnica S. Vilharja – Biblioteca
centr., Koper
Osrednja knjižnica Celje
Osrednja knjižnica Mozirje
Pokrajinska in študijska knjižnica, Murska
Sobota
Splošna knjižnica Ljutomer
Splošna knjižnica Slovenske Konjice
Valvasorjeva knjižnica, Krško

celjsko območje

✓
/
/

štajersko območje

✓

osrednjeslovensko
območje

/
/
✗
/
/
/
✗
/
✓
/
/

celjsko območje

✗
✓
/

celjsko območje
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11.3 Rezultati intervjujev
11.3.1 Intervju z zaposlenimi v osrednjih območnih knjižnicah, ki se ukvarjajo z gluhimi
in naglušnimi uporabniki
Da bi bila analiza intervjujev bolj pregledna, smo vprašanja razdelili v sedem različnih
sklopov. V prvem sklopu so bila vprašanja vezana na osnovne podatke knjižnic in
zaposenih. Drugi sklop se veže na gluhe in naglušne osebe kot uporabnike knjižnic, tretji
na komunikacijo z gluhimi in naglušnimi uporabniki v knjižnici. Četrti se osredotoča na
izobraževanja knjižničarjev na temo gluhih in naglušnih. Peti sklop obravnava prilagojeno
gradivo, šesti storitve namenjene gluhim in naglušnim uporabnikom knjižnice ter
zadovoljstvo z njimi z vidika zaposlenih v knjižnicah. Zadnji sklop pa raziskuje možnosti
povečanja obiska knjižnic potencialnih gluhih in naglušnih uporabnikov.
OSNOVNI PODATKI
Intervjuje smo naredili z zaposlenimi, ki se ukvarjajo z obravnavano uporabniško skupino v
osrednjih območnih knjižnicah. Vse sogovornice imajo končano sedmo stopnjo izobraze in
so v knjižnicah zaposlene kot bibliotekarke. Nobena osrednja knjižnica in njihove enote
nimajo v kolektivu zaposlene gluhe ali naglušne osebe.
GLUHI IN NAGLUŠNI KOT UPORABNIKI SPLOŠNIH KNJIŽNIC
Vse sogovornice povedo, da gluhi in naglušni niso posebej opredeljeni v strateškem
načrtu knjižnice, saj sodijo pod uporabnike s posebnimi potrebami. Prav tako niso posebej
opredeljene storitve zanje, ker so prav tako del storitev za uporabnike s posebnimi
potrebami.
Pri strateškem načrtu izstopa Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, kjer zaposlena
pove: »V strateškem načrtu gluhi in naglušni (še) niso posebej omenjeni, tudi v načrtu
nabavne politike ne. Je pa v pripravi nov strateški načrt, kjer bodo.«
Knjižnice večinoma ne beležijo obiska gluhih in naglušnih uporabnikov in uporabnikov na
splošno. Po oceni sogovornic pa je ta obisk redek. V Mariborski knjižnici opažajo: »/…/ da
samostojno prihajajo redkeje, raje prihajajo organizirano, v skupinah.« Iz intervjujev je
možno razbrati, da knjižnice bolj obiskujejo naglušni uporabniki, a tudi zanje ne znajo
najbolje oceniti obiska, saj: »/.../ imajo slušne aparate, ki jih velikokrat niti ne opazimo.«
Za gluhe uporabnike pa pravijo, da jih je: »/.../ zelo malo, vendar so po večini tudi oni
neopazni, ker si znajo sami poiskati gradivo, ki ga potrebujejo. Skoraj noben gluh
uporabnik ne poišče pomoči na informacijah.«
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Mestna knjižnica Ljubljana izstopa po tem, da s Potujočo knjižnico enkrat na mesec stojijo
pred Zavodom za gluhe in naglušne Ljubljana, in sicer ob torkih od 14.00 do 15.45. V tem
času so na voljo tudi Centru Janeza Levca Ljubljana, ki je neposredno v bližini.
Skupinskih članskih izkaznic gluhi in naglušni uporabniki knjižnic nimajo. Večinoma so
knjižnice dogovorjene z društvi gluhih in naglušnih v njihovi lokalni skupnosti, da so
njihovi člani oproščeni članarine v knjižnici. Vpisi potekajo enako kot pri vseh ostalih
članih. Pri nekaterih knjižnicah je članarina za vse invalide s predložitvijo dokazila
brezplačna, saj spodbujajo tudi samostojne vpise fizičnih oseb. Ker smo pri Mestni
knjižnici Ljubljana intervju opravili z vodjo potujoče knjižnice, ta pojasni natančnejši
postopek vpisa, saj so v neposrednem stiku z gluhimi in naglušnimi osebami: »V primeru,
da so varovanci člani katere druge enote MKL si pri nas izposojajo z Urbano. V obratnem
primeru dobijo pri nas klasične izkaznice. Vsak član dobi svojo izkaznico. Varovanci do 14.
leta potrebujejo podpis staršev in imamo zato, posebej utečen postopek, saj nekateri živijo
v domovih. V tem primeru sodelujemo s knjižničarko ZGNL-ja. Pri njej otroci dobijo
vpisnico, ki jo starši podpišejo. Podpisano vpisnico knjižničarka skenira in mi jo pošlje po
elektronski pošti. Na podlagi podpisane vpisnice otroka vpišem in ob naslednjem obisku
dobi izkaznico. Varovanci, ki so starejši od 14. let se podpišejo elektronsko na tablico ob
obisku potujoče knjižnice. Isto velja za zaposlene v zavodu.«
KOMUNIKACIJA Z GLUHIMI IN NAGLUŠNIMI UPORABNIKI V KNJIŽNICAH
Vse sogovornice so imele priložnost komunicirati z gluho ali naglušno osebo. Povedo, da
je komunikacija otežena: »Sprva je kar v redu, pozneje, po več stavkih, pa jih razumemo
vedno težje.« Vsi zaposleni knjižničarji se trudijo, da govorijo razločno, počasi in glasneje
za naglušne osebe, da jim lahko uporabniki berejo iz ustnic. Drugače poskušajo z gestami,
po potrebi pa s pisno informacijo. Nekatere gluhe osebe imajo s seboj tudi tolmača, tako
navežejo stik z njim.
V knjižnicah zaposleni nimajo opravljenega tečaja slovenskega znakovnega jezika, izjema
so tri zaposlene v novomeški osrednji knjižnici, ki so leta 2003 opravile tečaj znakovnega
jezika (zaradi neredne uporabe se je znanje tega jezika pozabilo), dve zaposleni v
Mariborski knjižnici ter vodja potujoče knjižnice v Ljubljani, ki zelo pogosto komunicira z
gluho ali naglušno osebo: »Večina jih nosi polžev vsadek in tudi nekaj slišijo. V tem
primeru uporabnika gledam v obraz in mu počasneje in bolj razločno povem, kar mu želim.
Vedno vse razumejo. Samo enkrat sem prišla v stik z deklico, ki ni slišala, in sva pogovor
rešili s kretnjami. Vsi ti otroci so zelo iznajdljivi v komunikaciji, in ko ti enkrat zaupajo,
komunikacija ni več problem. Sama zase bi rekla, da poznam osnove znakovnega jezika, ki
mi pomagajo pri komunikaciji. V vsakem primeru, če kdaj kaj narobe kretaš te popravijo.
IZOBRAŽEVANJA KNJIŽNIČARJEV NA TEMO GLUHIH IN NAGLUŠNIH UPORABNIKOV
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Svoje znanje o gluhih in naglušnih osebah ocenjujejo kot zadovoljivo, a menijo, da je
znanje treba nadgrajevati in dopolnjevati. Bolj kompetentne na področju gluhih in
naglušnih uporabnikov so sogovornice iz Mariborske knjižnice, Mestne knjižnice Kranj in
Potujoče knjižnice Mestne knjižnice Ljubljana. V teh knjižnicah imajo organizirana različna
izobraževanja. Mariborska knjižnica je imela pred leti v sodelovanju z MDGN Podravja
Maribor organiziran 2-dnevni seminar za vse zaposlene na temo gluhote, naglušnosti in
osnov znakovnega jezika, v katerega so bile dejavno vključene tudi gluhe osebe. V Mestni
knjižnici Kranj so se povezali z Medobčinskim društvom Auris Kranj in organizirali
izobraževanje za zaposlene. Spoznali so gluhe in naglušne osebe, kako vzpostaviti
komunikacijo z njimi, kaj in kako jim lahko pomagajo, ko obiščejo knjižnico. Mestna
knjižnica Ljubljana ponuja tečaje znakovnega jezika ter izobraževanja na temo gradiva in
obnašanja z uporabniki s posebnimi potrebami, v katera so vključeni tudi gluhi in naglušni.
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem zaposlenim omogoča
nekaj izobraževanj, na splošno glede uporabnikov s posebnimi potrebami, ne le v zvezi z
gluhimi in naglušnimi uporabniki. V Novem mestu in Celju sogovornici nista zasledili
nobenih izobraževanj za knjižničarje v zvezi z gluhimi in naglušnimi uporabniki pri dveh
ustanovah, ki ponujata največ izobraževanj za knjižničarje (NUK in MKL).
Zaposlena v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper pove: »Pred leti sem želela
organizirati tečaj znakovnega jezika za knjižničarje Obalno-kraškega območja, a sem načrt
opustila, saj je bil zelo drag, Ministrstvo za kulturo že leta ne podpira plačljivih
izobraževanj. Za razliko od izobraževanj za slepe in slabovidne v knjižničarstvu
izobraževanj za gluhe in naglušne praktično ni.«
PRILAGOJENO GRADIVO ZA GLUHE IN NAGLUŠNE UPORABNIKE
Knjižnice nimajo posebnega oddelka, ki bi bil namenjen izključno gluhim in naglušnim
osebam. Nekatere knjižnice imajo označene police z Lahkim branjem, ki je do neke mere
primerno tudi za gluhe in naglušne uporabnike. Skrbijo za dopolnitev učnih gradiv z
gradivi, prilagojenimi osebam s posebnimi potrebami, in sicer nudijo zvočne knjige v
slovenskem in angleškem jeziku, nekaj gradiva tudi v slovenskem znakovnem jeziku.
Izjema sta Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem in Mestna
knjižnica Kranj. V Koroški osrednji knjižnici imajo na posebnem mestu Malo drugačen
kotiček. V okviru tega ponujajo: knjige v slovenskem znakovnem jeziku in video novice za
gluhe in naglušne. V Mestni knjižnici Kranj pa imajo urejen poseben kotiček Očem prijazen
kotiček. Tam je na voljo knjižno gradivo, ki je namenjeno gluhim in naglušnim ter slepim in
slabovidnim uporabnikom.
Mariborska in Celjska knjižnica nimata podatkov o tem, kakšno gradivo si gluhi in naglušni
uporabniki izposojajo. Ostale sogovornice opažajo, da si izposojajo gradivo za domače
branje, DVD-je, stripe, strokovne knjige z vseh področij (kuhanje, narava, zgodovina, šport
ipd.), nekateri berejo tudi bolj obsežne knjige, večina pa si izposoja enako gradivo kot vsi
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ostali uporabniki, ker si želijo enakih informacij. Predvsem pa poudarjajo, da je izbira
odvisna od potreb posameznika, saj so si gluhi in naglušni med seboj zelo različni.
Sogovornice relativno dobro poznajo, kakšno gradivo je primerno za obravnavano
uporabniško skupino. Gradivo zbirajo po kriterijih lahkega branja, pri tem pa upoštevajo
tudi želje gluhih in naglušnih uporabnikov. Sogovornica iz Celjske knjižnice pove: »Glede
gradiva, ki je najbolj primerno za gluhe in naglušne, ne bi posploševala, saj lahko nekateri
berejo večinoma vse gradivo, ki je namenjeno vsem našim obiskovalcem. Spet drugi
morda sodijo v skupino, za katere je primernejše lahko branje. Nekateri pa morda berejo
le knjige v znakovnem jeziku.« Vse poudarjajo, da je gradiva za uporabnike s posebnimi
potrebami, kamor sodijo gluhi in naglušni, zelo malo, zato izberejo vse, kar je trenutno na
voljo na knjižnem trgu. Gradivo izbirajo tudi po podobnih kriterijih kot za osebe z bralnimi
težavami. Nekaterim knjižnicam pri izboru gradiva pomaga nabavna komisija. Sogovornica
iz Mestne knjižnice Ljubljana ima zelo veliko izkušenj z izbiro gradiva za gluhe in naglušne
uporabnike, zato nam je podala zelo podroben opis izbire gradiva: »Gradivo izbiramo po
naslednjih kriterijih: vsebovati mora veliko slik, pisava je večji font in med vrsticami so tudi
večji razmiki, besedilo ne sme vsebovati dolge in večstavčne povedi z veliko pridevniki. Ni
tudi priporočljivo, da je podlaga bleščeča, vendar to pri strokovnem gradivu za mladino
težje dosežemo (veliko zanimanje za strokovno gradivo iz njihove strani).«
Glede na to, da se pri primernosti gradiva za gluhe in naglušne uporabnike velikokrat
pojavi besedna zveza lahko branje, nas je zanimalo ali so sogovornice sploh seznanjene s
tem pojmom in njegovim pomenom. Opredijo ga kot besedila, prilagojena osebam, ki
imajo težave z branjem ali razumevanjem navadno zapisanega ali kako drugače
izraženega sporočila. Vse knjižnice gluhim in naglušnim uporabnikom ponujajo posebej
prilagojeno gradivo, a se pojavi problem, saj gradiv, ki so prilagojena v različici lahkega
branja, na slovenskem knjižnem trgu skoraj ni. Koroška osrednja knjižnica dr. Franca
Sušnika Ravne na Koroškem ima z lahkim branjem naveč izkušenj, saj je njihova knjižnica:
» /.../ sodelovala pri projektu Lahko je brati. Sodelujemo tudi z Zavodom Risa (Center za
splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje).«
POSEBNE STORITVE ZA GLUHE IN NAGLUŠNE UPORABNIKE IN ZADOVOLJSTVO
Večina knjižnic iz naše raziskave ne ponuja posebnih storitev za gluhe in naglušne osebe,
saj jim nudijo enake storitve kot ostalim uporabnikom. Posebne storitve ponujata Mestna
knjižnica Ljubljana in Mestna knjižnica Kranj. Osrednja ljubljanska knjižnica se s potujočo
knjižnico trudi, da knjigo in branje ter znanje pripelje v Zavod za gluhe in naglušne
Ljubljana, saj menijo, da je pomembno, da od malega gluhi in naglušni ljudje spoznajo
knjigo in na ta način lahko tudi v prihodnje obiskujejo knjižnico, kljub nekaterim oviram.
Gluhim in naglušnim uporabnikom ponujajo tudi obisk knjižnice in predstavitev dejavnosti
šolarjem in dijakom ZGNL, redne obiske Potujoče knjižnice pri ZGNL in posebne dejavnosti
za otroke in mlade. Osrednja knjižnica Kranj pa gluhim in naglušnim uporabnikom ponuja

TURK, T. Storitve slovenskih splošnih knjižnic za gluhe in naglušne uporabnike. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2020

77

prireditve, druženja, dostave knjig na dom, možnosti organiziranja srečanj na temo
predstavitev knjig in gradiva, ki je primerno za uporabniško skupino v knjižnici ali
prostorih društva.
Vse knjižnice svoje uporabnike o storitvah obveščajo večinoma prek družabnih omrežij,
kot je na primer Facebook, ali pa prek svojih spletnih strani. Uporabljajo tudi različne
portale, elektronsko pošto, mesečne napovednike, plakate ... Obveščajo jih tudi prek
različnih društev gluhih in naglušnih po Sloveniji. Trudijo se, da pri predaji osnovnih
informacij upoštevajo načela lahkega branja.
Knjižnice po navadi merijo zadovoljstvo uporabnikov s storitvami zelo redko ali nikoli, je
pa uporabnikom vedno na voljo knjiga pohval in pritožb, kamor lahko zapišejo svoja
opažanja in želje. Nekatere knjižnice zadovoljstvo merijo občasno, s pomočjo anketnega
vprašalnika. Po opažanjih sogovornic so uporabniki v veliki meri s storitvami zadovoljni.
Zaposlena v Osrednji knjižnici Koper poudari: »Pritožb do zdaj nismo imeli, kar pa seveda
še ne pomeni, da je v zvezi s storitvami zanje vse v redu. Gre za tip uporabnika, ki se ob
težavah raje umakne, kot pritoži.«
Polovica knjižnic iz naše raziskave svojim gluhim in naglušnim uporabnikov ne ponuja
nobene posebene dodatne opreme, se pravi indkucijske zanke. Ponujajo pa jo Knjižnica
Mirana Jarca Novo mesto, Osrednja knjižnica Celje, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca
Sušnika Ravne na Koroškem in Mestna knjižnica Kranj. Večina knjižnic omgoča tudi
tolmačenje prireditev v znakovni jezik, tolmača priskrbijo društva gluhih in naglušnih po
celotni Sloveniji.
Knjižnice sodelujejo z društvi gluhih in naglušnih po Sloveniji, Zvezo društev gluhih in
naglušnih Slovenije ter različnimi zavodi. Izjema je Koroška osrednja knjižnica dr. Franca
Sušnika Ravne na Koroškem: »Ne sodelujemo z Društvom gluhih in naglušnih. Opazili smo
namreč, da so ta društva zelo zaprta vase in neodzivna, zelo težko smo vzpostavili kontakt
z njimi. Ko smo npr. pri nas dobili elektronsko lupo, smo poslali vabila na številna društva,
oglaševali po Koroškem radiu, preko kabelske Tv, preko spleta, osebno, a odziv je bil žal
zelo slab.«
PRIVABITEV POTENCIALNIH GLUHIH IN NAGLUŠNIH UPORABNIKOV
Sogovornice predlagajo, da bi večjo obiskanost gluhih in naglušnih oseb v knjižnici lahko
pridobili s še večjim sodelovanjem z društvi gluhih in naglušnih ter drugimi ustanovami, ki
združujejo osebe z okvaro sluha. Povedo tudi, da bi bilo koristno v knjižnici zaposliti
strokovnega delavca z znanjem znakovnega jezika. Zaposlena v Osrednji knjižnici Srečka
Vilharja Koper ugotavlja: »Vsem bi morali zagotavljati enake možnosti. Za slepe in
slabovidne je v knjižnicah veliko bolje poskrbljeno. Tovrstna usposabljanja za delo z
gluhimi in naglušnimi uporabniki bi morala biti za javne delavce brezplačna oziroma
sofinancirana s strani države, saj so enake možnosti ustavna pravica.«
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11.3.2 Intervju s strokovnjakinjo za prilagjanje gradiva v slovenski znakovni jezik
Med preučevanjem tematike magistrske naloge, smo imeli priložnost vzpostaviti stik tudi
z sekretarko Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Podala nam je podroben pogled
v tematiko gluhih in naglušnih. Sekretarka posebno pozornost namenja prilagajanju
gradiva v lahko berljivo obliko in slovenski znakovni jezik. Zato smo jo prosili za krajši
intervju, na katerega je pristala.
Zaupala nam je, da je ideja o prilagajanju knjig v slovenskem znakovnem jeziku zorela kar
nekaj časa. Leta 2009 se je prvič srečala z Javnim razpisom za izbor kulturnih projektov za
razširjene programske vsebine, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih
tehnikah, ki ga je objavilo Ministrstvo za kulturo. V razpisu je bila tudi razpisna
dokumentacija za izdelavo zvočnih knjig. Konec leta 2010 se ji je ponudila priložnost
udeležiti sestanka, ki je bil sklican v povezavi z omenjenim razpisom. Predstavnikom na
Ministrstvu za kulturo je predstavila idejo o izdaji knjig prilagojenih v slovenski znakovni
jezik. Ideja je bila pri financerjih dobro sprejeta in že naslednje leto so na razpis prijavili
prvo knjigo s priredbo v slovenski znakovni jezik. To je bila ljudska pravljica Mojca
Pokrajculja.
Pri izboru knjig za prilagajanje upoštevajo, da je za izdajo prilagojenih knjig potrebno
privoljenje avtorja, zato so začeli s prilagajanjem slikanic s slovensko ljudsko vsebino in
starejših slovenskih avtorjev, ko dovoljenje avtorja ni več potrebno zaradi zastaranja.
Sledile so knjige slovenskih avtorjev, ki so jih zaprosili za zapis vsebine, ki se nanaša na
senzorne invalide. Nadaljevali so s knjigami, ki so povezane s šolsko vsebino. Predvsem pri
izdaji knjig s prilagoditvijo sledijo potrebam in željam uporabnikov. Prav tako sledijo tudi
vsebinam, ki so del učnega načrta vtretjem triletju. Namen je seznaniti bralce vseh
starosti z literaturo slovenskih avtorjev in jim omogočiti dostop do informacij, ki so del
narodne identitete in besednega zaklada, ki je značilen za narod.
Izdajanje prilagojenih knjig v slovenskem znakovnem jeziku poteka v okviru Inštituta za
razvoj slovenskega znakovnega jezika ZDGNS. Pri prilagajanju knjig v slovenski znakovni
jezik sodelujejo avtor, ilustrator, prevajalec v slovenski znakovni jezik, ilustrator kretenj,
slovenistka z znanjem slovenskega znakovnega jezika, lektorica pisanega besedila,
lektorica za slovenski znakovni jezik, recenzent, strokovna delavka/vodja programa, gluhi
povezovalci, gluhi igralci, mentorja (gluh in slišeč), snemalec, montažer, bralec,
oblikovalec in tiskarna. Po izbrani knjigi, ki bo predmet prilagoditve se skliče skupni
sestanek vseh udeleženih pri izdaji prilagojene knjige. Del ekipe je stalen, del pa se sestavi
glede na izbrano knjigo. Če je izbrana knjiga že zapisana, se povežejo z založbo, da jih
poveže z avtorjem oz. piscem knjige. Stalni člani v ekipi so gluhi akademski slikar, ki
pripravlja risbe kretenj v slovenskem znakovnem jeziku, gluha zaposlena, ki tolmači
besedilo knjige v slovenski znakovni jezik v obliki video zapisa, slovenistka s certifikatom
tolmača slovenskega znakovnega jezika, ki je hkrati tudi lektorica besedila v SZJ in
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mentorica gluhemu akademskemu slikarju in gluhi zaposleni, ki tolmači besedilo v video
zapisu. Poleg tega poskrbi tudi za prilagajanje zapisa. Po prilagoditvi zapisa se posname
demo verzija video zapisa v slovenskem znakovnem jeziku. To je tudi osnova za izdelavo
risb kretenj. Temu sledi pregled kretenj in pošiljanje risb oblikovalcu. Oblikovalec skupaj z
avtorjem in mentorico poskrbi za pravilno postavitev kretenj k napisanemu besedilu. Pred
tiskom mentorica celotno postavitev pregleda. Za končno potrditev knjige pred tiskom
poskrbijo avtor, lektorica, recenzent in vodja programa, ki vso delo tudi koordinira.
Lektorica in recenzent sta certificirana tolmača slovenskega znakovnega jezika. Testno
branje prevzameta gluhi ilustrator kretenj in gluha oseba, ki pripravi video zapis v
slovenskem znakovnem jeziku.
Pri prilagajanju jim največji izziv predstavlja sledenje kretenj slovenskega znakovnega
jezika dobesednemu prevodu izvirnega besedila. V takšnem zapisu manjkata pomembna
elementa znakovnega jezika – obrazna mimika in gibanje telesa, zato so risbe kretenj
opremljene s ponazorili, kako se posamezno kretnjo izvede. Ilustracije kretenj skupaj s
posnetki prek QR-kode predstavljajo popolno podobo znakovnega jezika. Velik izziv je tudi
oblikovanje take knjige, ker se oblikovalcu težko razloži, kje pri določeni besedi mora stati
kretnja.
Vsaka izdana knjiga ima pridobljen Kataložni zapis o publikaciji (CIP) NUK-a. Pridobljeni
zapis jih zavezuje, da se v NUK posreduje 16 izdanih izvodov. Na podlagi teh izvodov se
knjižnice odločajo za naročilo knjig. Iz dostopnih podatkov lahko pove, da so prilagojene
knjige v slovenski znakovni jezik prisotne v knjižnicah po celotni Sloveniji.
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12 RAZPRAVA
Pred glavno raziskavo smo primerjali rezultate iz pilotne raziskave, ki je bila opravljena
leta 2014, z rezultati, ki smo jih dobili leta 2020. Pri primerjavi smo ugotovili, da se stanje
med obema letoma ni dosti spremenilo, videti pa je, da so bile knjižnice na celjskem
območju pri prilagajanju storitev za gluhe in naglušne zelo dejavne že šestimi leti. Svojo
ponudbo storitev pa so do zdaj še razširile.
V razpravi nadaljujemo z odgovori na raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili pred
izvedbo, s pomočjo rezultatov anketnih vprašalnikov med gluhimi in naglušnimi
uporabniki osrednjih območnih knjižnic, intervjujev z zaposlenimi, ki se ukvarjajo z
obravnavano uporabniško skupino ter intervjuja s strokovnjakinjo za prilagajanje gradiva.
Raziskovalna vprašanja smo zaradi boljše preglednosti razdelili na tri sklope: raziskovalna
vprašanja za intervjuje z zaposlenimi v knjižnicah, raziskovalna vprašanja za ankete z
uporabniki in raziskovalna vprašanja za intervju s strokovnjakinjo.

12.1 Raziskovalna vprašanja, ki se vežejo na intervjuje z zaposlenimi v
knjižnicah
V prvem raziskovalnem vprašanju smo ugotavljali kakšne prilagoditve gradiva in storitev
izvajajo slovenske splošne knjižnice za gluhe in naglušne uporabnike. Kot vemo mora
gradivo v lahko berljivi obliki vsebovati veliko slik, večji font pisave in večji razmik med
vrsticami, besedilo ne sme vsebovati dolge in večstavčne povedi z veliko pridevniki. Ni
tudi priporočljivo, da je podlaga bleščeča. Iz intervjujev z zaposlenimi vidimo, da relativno
dobro poznajo, kako naj bo prilagojeno gradivo za gluhe in naglušne. Poudarjajo pa, da je
takega gradiva, ki bi ustrezalo vsem kriterijem na slovenskem knjižnem trgu, zelo malo.
Pri izbiri gradiva upoštevajo tudi želje in potrebe obravnavane uporabniške skupine, kar je
eden najpomembnejših kriterijev. Tako se gluhi in naglušni uporabniki počutijo slišane in
sprejete.
Pri drugem raziskovalnem vprašanju smo se spraševali, koliko je prilagojenih storitev za
obravnavano uporabniško skupino. Ugotovimo lahko, da je takih storitev malo.
Sogovornice namreč poudarjajo, da knjižnice gluhim in naglušnim uporabnikom nudijo
enake storitve, kot ostalim skupinam uporabnikov. Želijo, da se vsi uporabniki počutijo
enakovredne in imajo enak dostop do informacij in storitev. Je pa res, da se velikokrat
zgodi, da si uporabniki sami najdejo želene informacije, ne da bi pri tem zaprosili za
pomoč zaposlene v knjižnici.
Pri tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali so gluhi in naglušni uporabniki
opredeljeni v strateškem načrtu ter smernice za prilagoditev storitev in njihovo izvajanje.
Nobena osrednja območna knjižnica in njihove enote nimajo gluhih in naglušnih
uporabnikov v straškem načrtu opredeljenih posebej, vedno so del ostalih ranljivih skupin
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oziroma uporabnikov s posebnimi potebami. V prihodnje bi bil dobrodošel razmislek o
tem, da bi gluhim in naglušnim uporabnikom namenili več prostora tudi v strateškem
načrtu. Gre namreč za specifično skupino ljudi, ki je zelo raznovrstna. Posamezna knjižnica
si v strateškem načrtu ne zastavlja posebnih smernic, po katerih bi oblikovali storitve za
obravnavano uporabniško skupino. Storitve se oblikujejo v sodelovanju z društvi gluhih in
naglušnih, ki najbolje poznajo želje in potrebe te skupine ljudi.
Pri četrtem raziskovanem vprašanju smo ugotavljali kako izobrazba knjižničarjev vpliva na
načrtovanje in izvedbo knjižničnih storitev za gluhe in naglušne uporabnike. Iz odgovorov
sogovornic lahko razberemo, da stopnja izobrazbe nikakor ne vpliva na načrtovanje in
izvedbo storitev, ki jih zaposleni pripravljajo za gluhe in naglušne uporabnike. V knjižnicah
se trudijo, da knjige in branje približajo prav vsakemu uporabniku na različne načine. Pri
načrtovanju in izvedbi storitev so najbolj pomembne ideje in kako se znajdeš v določeni
situaciji.
Pri petem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo kako poteka komunikacija med
knjižičarjem, ki pozna znakovni jezik, in gluho osebo ter kako poteka komunikacija med
knjižničarjem, ki ne pozna znakovnega jezika, in gluho osebo. Komunikacija poteka pisno,
tako da uporabnik na telefonu pokaže, katero knjigo želi, in ga zaposleni usmeri do police
z željeno knjigo. Lahko poteka tudi s kretnjami ali z branjem z ustnic. Zaposleni v
knjižnicah se trudijo govoriti jasno in razločno. Nekateri uporabniki pa imajo s seboj tudi
spremljevalca ali tolmača. Nekatere sogovornice so opravile tečaj slovenskega
znakovnega jezika, vendar poudarjajo, da se znanje tega jezika zaradi neuporabe izgubi in
pozabi.
Pri šestem raziskovalnem vprašanju smo želeli izvedeti kakšna izobraževanja so
knjižničarjem na voljo v povezavi z gluhimi in naglušnimi uporabniki. Nekatere knjižnice
svojim zapolenim ponujajo določena izobraževanja na temo gluhih in naglušnih
uporabnikov. Na tem področju izstopa Mestna knjižnica Ljubljana, saj ponuja tečaje
znakovnega jezika ter izobraževanja na temo gradiva in obnašanja z uporabniki s
posebnimi potrebami za zaposlene. Sogovornice opažajo, da pri Narodni in univerzitetni
knjižnici ni mogoče zaslediti nobenih izobraževanj za knjižničarje v zvezi z gluhimi in
naglušnimi uporabniki.
Pri sedmem raziskovalnem vprašanju smo se spraševali, na kakšne načine knjižnice merijo
zadovoljstvo gluhih in naglušnih uporabnikov glede storitev, ki jih ponujajo. Knjižnice
raziskav o zadovoljstvu s storitvami med uporabniki ne izvajajo sistematično. So pa vedno
na voljo knjige pohval in pritožb ter elektronski naslovi knjižnic, kamor se lahko obrnejo s
svojimi opažanji, mnenji in predlogi.
Kako so knjižničarji seznanjeni z obravnavano uporabniško skupino, smo raziskali pri
osmem raziskovalnem vprašanju. Nekatere sogovornice svoje znanje o gluhih in naglušnih
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osebah ocenjujejo kot zadovoljivo, a menijo, da je znanje treba nadgrajevati in
dopolnjevati. To je odvisno tudi od tega, v kolikšni meri so dejansko v stiku z gluhimi in
naglušnimi uporabniki, saj le tako lahko s praktičnega vidika bolje spoznajo njihove
potrebe.
Besedna zveza lahko branje je bila v ospredju pri devetem raziskovalnem vprašanju, saj
smo knjižničarje spraševali ali so seznanjeni z njo. Vse sogovornice poznajo besedno zvezo
in jo opredeljujejo kot besedila prilagojena osebam, ki imajo težave z branjem ali
razumevanjem običajno zapisanega ali kako drugače izraženega sporočila. V vseh
osrednjih območnih knjižnicah lahko najdemo polico, kjer je gradivo v lahko berljivi obliki,
ki je za lažje iskanje posebej označeno.
Z lahkim branjem se ukvarja tudi deseto raziskovalno vprašanje, pri katerem nas je
zanimalo ali knjižničarji vedo, kako je prilagojeno gradivo v lahko berljivi obliki. Ugotovili
smo, da poznajo osnovne kriterije, kako naj gradivo, ki je prilagojeno v lahko berljivo
obliko, izgleda.

12.2 Raziskovalna vprašanja, ki se vežejo na anketne vprašalnike za
potencialne gluhe in naglušne uporabnike knjižnic
Na začetku tj. v prvem raziskovalnem vprašanju, smo od gluhih in naglušnih oseb želeli
izvedeti ali obiskujejo knjižnico in kako pogosto. Izkazalo se je, da večina anketirancev
knjižnico obiskuje. To je nekoliko presenetljivo, saj v literaturi velikokrat zasledimo, da
gluhi in naglušni niso pogosti obiskovalci knjižnic. Knjižnico ponvadi obiščejo enkrat na
mesec ali več, a manj kot enkrat na teden ali pa enkrat na leto oziroma več, a manj kot
enkrat na mesec.
Pri drugem raziskovalnem vprašanju v tem sklopu smo ugotavljali kako potencialni
uporabniki poznajo njim prilagojene storitve splošnih knjižnic. Iz raziskave je razvidno, da
kar polovica vprašanih prilagojene storitve pozna zelo dobro, kar ni presenetljivo, saj
posebej prilagojenih storitev za gluhe in naglušne osebe ni veliko. Glede na odziv v anketi
lahko predvidevamo, da pa vseeno obstaja peščica gluhih in naglušnih oseb, ki
prilagojenih storitev sploh ne pozna.
Pri tretjem razsikovalnem vprašanju smo želeli izvedeti predloge in želje uporabnikov
glede posebej prilagojenih storitev splošnih knjižnic in ideje za nove, ki jih še ne izvajajo za
obravnavano uporabniško skupino. Največ anketirancev je izrazilo željo po organiziranih
obiskih knjižnice. Želeli bi si tudi računalniških delavnic in bralnih skupin v knjižnici, ki bi
bile dostopne tudi gluhim in naglušnim osebam. Nekateri anketiranci pravijo, da ne vedo
katere prilagojene storitve bi si še želeli. Tukaj nam se zdi smiselno, da bi knjižnice v
prihodnje večji poudarek namenile predstavitvam knjižničnih storitev, ki so posebej
prilagojene gluhim in naglušnim osebam. Iz rezultatov ankete je razvidno, da bi si
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uporabniki želeli več informacij, več resničnih zgodb, predavanja in tečaje za gluhe in
naglušne, več prireditev ter kratke obnove knjig v slovenskem znakovnem jeziku.
Pri četrtem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo kakšno gradivo bi si želeli izposojati
in si izposojajo gluhi in naglušni uporabniki. Potencialni uporabniki bi si najraje izposojali
romane, povesti ali pesmi. Sledijo kuharske knjige, časopisi in revije. Izražena je bila tudi
želja po še več lahko berljivih knjigah in knjigah v slovenskem znakovnem jeziku. Med
ponujeno izbiro je bila tudi možnost drugo, pri čemer sta dva anketiranca napisala, da si
ne bi izposodila ničesar, kar lahko pomeni, da ju nikakor ne bi mogli pritegniti v knjižnico
oziroma knjižnica ne ponuja ničesar, kar bi ju zanimalo. Uporabniki knjižnic pa si
izposojajo romane, povesti ali pesmi, lahko berljive knjige, leksikone ter priročnike, knjige
za otroke in DVD-filme. Je pa seveda vse odvisno od tega, kako je gluhim in naglušnim
osebam branje predstavljeno v otroštvu in mladosti, kar poudari tudi zaposlena v Mestni
knjižnici Ljubljana.
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12.3 Raziskovalna vprašanja, ki se vežejo na intervju s strokovnjakinjo za
prilagajanje gradiva
V tem sklopu smo si zastavili dva raziskovalna vprašanja. Pri prvem nas je zanimalo kakšen
je potek prilagajanja gradiva v lahko berljivo obliko. Sogovornica nam je predstavila, potek
prilagajanja, in sicer se po izbrani knjigi, ki bo predmet prilagoditve skliče skupni sestanek
vseh udeleženih pri izdaji prilagojene knjige. Del ekipe je stalen, del pa se sestavi glede na
izbrano knjigo.
Drugo razsikovalno vprašanjebje bilo namenjeno izzivom, s katerimi se soočajo pri
prilagajanju gradiva. Izvedeli smo, da jim največji izziv predstavlja sledenje kretenj
slovenskega znakovnega jezika dobesednemu prevodu izvirnega besedila. V takšnem
zapisu seveda manjkata pomembna elementa znakovnega jezika – obrazna mimika in
gibanje telesa, zato so risbe kretenj opremljene s ponazorili, kako se posamezno kretnjo
izvede.
Naš temeljni raziskovalni problem je bil, da v knjižnicah gluhim in naglušnim uporabnikom
ne posvečajo dovolj pozornosti pri načrtovanju in izvedbi storitev, ki bi bile namenjene
izključno njim. To lahko potrdimo, saj opazimo, da v strateških načrtih knjižnic gluhih in
naglušnih oseb ne najdemo zapisanih kot samostojne uporabniške skupine, saj so vedno
del uporabnikov s posebnimi potrebami, kjer izstopajo slepi in slabovidni ter gibalno
ovirani. S tem se strinja tudi zaposlena v Mestni knjižnici Kranj, ki prav tako izpostavi
zapisano. Knjižnice bi morale pri načrtovanju storitev za gluhe in naglušne uporabnike,
sodelovati z lokalnimi društvi gluhih in naglušnih. A se tu pojavi problem, ker so društva
sama po sebi zelo zaprte organizacije in se ne odzivajo na pobude drugih ustanov oziroma
organizacij. Pri načrtovanju storitev bi knjižnicam najbolj koristila pomoč gluhe ali
naglušne osebe, ki bi bila del kolektiva. Opažamo, da v osrednjih območnih knjižnicah in
njihovih enotah nimajo zaposlene nobene osebe, ki bi bila gluha ali naglušna. Na ta način
bi lahko pridobili informacije iz prve roke, težko se je namreč postaviti v vlogo gluhe
oziroma naglušne osebe.
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13 ZAKLJUČEK
Osrednji namen magistrske naloge je bil raziskati trenutno stanje knjižničnih storitev, ki so
posebej prilagojene za gluhe in naglušne uporabnike v osrednjih območnih knjižnicah in
njihovih enotah po celotni Sloveniji.
V današnjem času je zelo pomembno, da so vodstvo knjižnice, knjižničarji in ostali
zaposleni dobro seznanjeni z različnimi oblikami oviranosti uporabnikov, ki knjižnico
obiskujejo, tako lahko za njih pripravijo ustrezno gradivo in storitve ter jim pomagajo,
kadar potrebujejo pomoč.
Uporabniška skupina, ki jo obravamo v magistrskem delu je ena najbolj prezrtih pri javnih
storitvah, ena najslabše med seboj povezana skupina uporabnikov, posledično pa jim je
težko najti neki skupni imenovalec dejavnosti, ki bi dejansko nekaj prispevala k njihovemu
večjemu vključevanju. Zavedamo se, da je to ena najtežjih nalog knjižnice, saj smo tudi mi
naleteli na težavo pri pridobivanju gluhih in naglušnih oseb, ki bi želele sodelovati pri
anketnem vprašalniku. Pri tem jim je bil najbolj pomemben podatek, da je anketa
anonimna, kar nam pove, da se ne želijo izpostavljati v javnosti. Na ta način njihova
celotna skuponost deluje še bolj nevidna slišečemu svetu.
Posebej želimo omeniti bralno pismenost, saj iz tega izhaja razumevanje prebranega
besedila, torej tudi razumevanje kaj želimo od gluhega oziroma naglušnega uporabnika
pri vsakem vprašanju v anketnem vprašalniku. Pri gluhih in naglušnih je treba dobro
poznati na kateri stopnji bralne pismenosti je posameznik, kakšna je njegova bralna
tehnika, katere bralne strategije uporablja, kakšno je njegovo jezikovno znanje in tako
razvijati bralno pismenost na višjo raven. Nekoliko težje je, kadar gre za spletno anketo,
saj sploh ne vemo, kdo anketo rešuje, ali je gluh ali naglušen ter na kateri stopnji bralne
pismenosti je. Lažje bi bilo, če bi gluhi oziroma naglušni anketo izpolnjevali v društvu s
pomočjo sekretarja društva, ki bolje pozna vsakega člana društva.
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Glede na opravljeno raziskavo lahko podamo nekaj predlogov za izboljšavo storitev za
gluhe in naglušne uporabnike.
-

Zaposleni v osrednjih območnih knjižnicah in njihovih enotah naj bi se še bolj
podrobno seznanili z lokalno demografsko sliko prebivalstva, predvsem člani
društev gluhih in naglušnih na njihovem območju. Ne smemo pozabiti, da so gluhi
oziroma naglušni tudi starejši.

-

Knjižnice lahko s pomočjo raziskav ugotovijo, katere tematike zanimajo gluhe in
naglušne uporabnike, na njihovi podlagi pa oblikujejo storitve.

-

Večja ponudba dodatnih izobraževanj ali usposabljanj zaposlenih glede različnih
uporabniških skupin. Potrebno je, da se knjižničarji formalno in neformalno
izobražujejo na področju storitev za uporabnike s posebnimi potrebami in se na ta
način približajo širšemu krogu teh uporabnikov.

-

Bolj temeljito spremljanje razvoja stroke, še posebej glede področja, ki se ukvarja z
gluhimi in naglušnimi ter storitvami zanje.

-

Knjižnice naj svoje uporabnike redno opominjajo na vse gradivo in opremo, ki je
vseskozi na voljo, a se nanje velikokrat pozabi.

-

Osrednje območne knjižnice in njihove enote bi morale poiskati bolj učinkovite
načine kako sodelovati z društvi gluhih in naglušnih na območju, ki ga pokrivajo.

-

Načrtovanje dodatnih storitev, ki so namenjene le gluhim in naglušnim
uporabnikom. Vključevanje gluhih in naglušnih uporabnikov v to načrtovanje.
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Glede načrtovanja novih storitev, ki bi jih osrednje območne knjižnice in njihove enote
lahko ponudile, predlagamo:
-

knjižni klubi, na katerih bi se pogovarjali o prebranem ter delili svoja mnenja in
izkušnje;

-

ogled izobraževalnih filmov s podnapisi v znakovnem jeziku po izboru uporabnikov
v prostorih knjižnice;

-

fotografske razstave iz domačega kraja, na katerih bi vsak gluh ali naglušen
prispeval svoje fotografije in

-

spomine;

kuharska predavanja - izmenjava receptov s kuharsko delavnico, na kateri bi
preiskusili te recepte;

-

literarni natečaji – kratke zgodbe ali pesmi;

-

tečaji, namenjeni izključno gluhim ali naglušnim uporabnikom (na primer s
področja računalništva).

Možnosti za izboljšave vedno obstajajo. Tako na področju dela z gluhimi in naglušnimi
uporabniki kot tudi storitev zanje. Veliko je odvisno od vodstva knjižnic in vsakega
zaposlenega, koliko je naklonjen k dodatnemu izobraževanju o gluhih in naglušnih
uporabnikih. S tem smo kot družba na dobri poti, da začnemo gledati na gluhe in naglušne
osebe mimo njihovih omejitev in izpostavljati njihove sposobnosti.
Svet gluhih in naglušnih spoznavam celo življenje ob svojem očetu. On je tudi tisti, ki je dal
pobudo za temo magistrske naloge. Kmalu sem ugotovila, da so gluhi in naglušni kot
uporabniki knjižnic dokaj neraziskano področje in z veseljem sem sprejela izziv. Želim, da
tudi magistrska naloga prispeva pomemben del k prepoznavanju potreb in želja v okviru
knjižničnih storitev za gluhe in naglušne uporabnike. Če bodo tudi zaposleni v knjižnicah
uporabniški skupini, ki je v središču magistrske naloge, namenili ustrezno pozornost in
skrb, jim bodo s tem omogočili, da bodo gluhi in naglušni vključeni v družbo, in ne
potisnjeni na njen rob.
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15 PRILOGE
Priloga 1: INTERVJU S STROKOVNJAKINJO ZA PRILAGAJANJE GRADIVA ZA GLUHE IN
NAGLUŠNE
1. Kako je nastala ideja za prilagajanje knjig v slovenskem znakovnem jeziku? Kdo je
bil pobudnik?
2. Na podlagi česa se odločite za knjige, ki jih prilagodite?
3. Ali upoštevate tudi želje članov društev gluhih in naglušnih, ko se odločate, katero
knjigo boste prilagodili?
4. Kdo vse sodeluje pri prilagajanju knjig?
5. S kakšnimi izzivi se pri tem prilagajanju soočate?
6. Glede na to, da sodelujete pri prilagajanju knjig v slovenski znakovni jezik, bi vas
prosila, da mi podrobno opišete potek takega prilagajanja.
7. Kdo je odgovoren za končno potrditev prilagojene knjige, da gre lahko v tisk?
8. Ali prilagojeno knjigo ponudite v testno branje gluhim osebam?
9. Kakšno vlogo ima pri prilagajanaju gradiva Inštitut za razvoj slovenskega
znakovnega jezika?
10. Si lahko gluhi in naglušni uporabniki prilagojene knjige izposodijo tudi v
knjižnici?
Hvala za odgovore in vaš čas.
Priloga 2 : INTERVJU Z ZAPOSLENIMI V OSREDNJIH OBMOČNIH KNJIŽNICAH, KI SE
UKVARJAJO Z GLUHIMI IN NAGLUŠNIMI UPORABNIKI
Prosim, pri vsakem spodnjem vprašanju napišite odgovor. Vljudno prosim za čim bolj
vsebinsko bogate odgovore in se zanje vnaprej lepo zahvaljujem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Naziv splošne knjižnice in vaše enote
Višina in smer vaše izobrazbe
Vaše delovno mesto
Vaša starost
Imate v kolektivu vaše knjižnice ali kolektivu vaših enot, zaposlenega koga, ki je
gluh ali naglušen?
Kako bi ocenili svoje znanje o gluhih in naglušnih uporabnikih?
Kako so gluhi in naglušni uporabniki opredeljeni oz. navedeni v strateškem načrtu
vaše knjižnice?
Kako so opredeljene oz. navedene storitve za gluhe in naglušne uporabnike v
strateškem načrtu vaše knjižnice?
Kako pogosto v vašo knjižnico in vaše enote prihajajo gluhi in naglušni uporabniki?
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10. Opišite potek vpisa v vašo knjižnico in v enote vaše knjižnice za gluhe in naglušne
uporabnike. Imate skupinsko izkaznico za člane društev gluhih in naglušnih ali vsak
član dobi svojo izkaznico?
11. Ste že komunicirali z gluhim ali naglušnim uporabnikom? Na kratko opišite potek
te komunikacije.
12. Ali imate znanje znakovnega jezika? Ste morda opravili tečaj slovenskega
znakovnega jezika?
13. Kakšna izobraževanja so knjižničarjem na voljo v zvezi z gluhimi in naglušnimi
uporabniki?
14. Na kakšen način in kolikokrat letno v vaši knjižnici merite zadovoljstvo vaših
uporabnikov s storitvami?
15. Kakšno je vaše mnenje o tem, kako so gluhi in naglušni zadovoljni s storitvami
vaše knjižnice?
16. Kako bi splošne knjižnice lahko še privabile gluhe in naglušne uporabnike?
17. Se v vaši knjižnici ali kateri od vaših enot nahaja poseben oddelek za gluhe in
naglušne uporabnike?
18. Kaj gluhe in naglušne osebe najpogosteje iščejo v vaši knjižnici?
19. Kako bi ocenili vaše znanje o tem kakšno gradivo je najbolj primerno za gluhe in
naglušne osebe?
20. Po katerih kriterijih izbirate takšno gradivo?
21. Poznate besedno zvezo lahko branje? Če lahko, prosim, pojasnite, kaj je v tem
kontekstu lahko branje.
22. Kako bi ocenili svoje znanje o tem, kako je prilagojeno gradivo v lahko berljivi
obliki?
23. Ali vaša knjižnica in enote nudite gradivo, ki je posebno prilagojeno gluhim in
naglušnim uporabnikom? Je gradivo prilagojeno s kretnjami znakovnega jezika? Je
gradivo prilagojeno za lahko branje?
24. Koliko gradiva ima vaša knjižnica in vse enote vaše knjižnice v lahko berljivi obliki?
25. Katere storitve ponujate vi in vaše enote gluhim in naglušnim uporabnikom?
26. Kako obveščate gluhe in naglušne uporabnike o teh storitvah?
27. Ali gluhim in naglušnim uporabnikom vaše knjižnice nudite tudi kakšno posebno
opremo? Kakšno?
28. So osnovne informacije o vaši knjižnici in vaših enotah ter v njih prilagojene v
znakovnem jeziku ali v lahko berljivem načinu?
29. S katerimi organizacijami, ki so pomembne za gluhe in naglušne, sodelujete? Kako
pogosto in na kakšen način?
30. Imate svoje prireditvene prostore opremljene z indukcijsko/slušno zanko?
31. Omogočate tolmačenje prireditev, ki jih organizirate?
Hvala za odgovore in vaš čas.
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Priloga 3: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ČLANE DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH PO
SLOVENIJI
Pozdravljeni, sem Tanja Turk, magistrska študentka bibliotekarstva na Oddelku za
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Storitve slovenskih splošnih knjižnic za gluhe
in naglušne uporabnike. Prosim Vas za sodelovanje v vprašalniku, ki je anonimen, podatki
pa so zaupni in bodo uporabljeni le za namen moje magistrske naloge. Prosim, če si
vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete. Za
dodatne informacije sem dosegljiva na elektronskem naslovu: turktanja90@gmail.com.
1. Kraj bivanja (napišite):
_________________________________________________________________________
2. Kako dobro poznate prilagojene storitve, ki so vam na voljo v splošnih knjižnicah?
(Izberite eno možnost.)
- Zelo dobro.
- Dobro.
- Ne poznam.
3.
-

Ali obiskujete knjižnico (katerokoli)? (Izberite eno možnost.)
Da, samostojno.
Da, v spremstvu.
Ne.

-

Če odgovorijo z Da, “v spremstvu“ se jim zastavi še vprašanje:

V kolikor knjižnico obiskujete s spremljevalcem ali knjižničarji navežejo stik z vami ali z
vašim spremljevalcem? (Napišite.)
-

Če odgovorijo z Ne, se jih preusmeri na vprašanja, ki se vežejo na želje in predloge
potencialnih uporabnikov ( vprašanja 4., 5. In 6.)

4. S seznama izberite storitve prilagojene za gluhe in naglušne uporabnike, ki bi vas
lahko prepričale, da boste začeli obiskovati knjižnico. (Možnih je več odgovorov.)
- Organizirani obiski knjižnice za gluhe in naglušne uporabnike,
- računalniške delavnice za gluhe in naglušne uporabnike,
- organiziran obisk Bibliobusa za gluhe in naglušne uporabnike,
- pripovedovanje zgodb v knjižnici za gluhe in naglušne uporabnike,
- razstave v knjižnici za gluhe in naglušne uporabnike,
- predstavitev knjižničnih storitev za gluhe in naglušne uporabnike,
- bralne skupine v knjižnici za gluhe in naglušne uporabnike.
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5. Kako pomembno je, da bi vam knjižnica nudila gradivo, ki je posebej prilagojeno za
gluhe in naglušne? (Izberite eno možnost.)
- Zelo pomembno.
- Pomembno.
- Nepomembno.
6. Kakšno gradivo bi si izposojali, če bi obiskovali knjižnico? (Možnih je več
odgovorov.)
- Knjige za otroke,
- romane, povesti, pesmi,...,
- leksiokoni, priročniki,...,
- CD zgoščenke (glasba),
- DVD – filmi,
- lahko berljive knjige,
- stripe,
- časopise,
- revije,
- knjige za ročne spretnosti,
- kuharske knjie,
- knjige prilagojene v znakovnem jeziku,
- drugo (napišite):___________________________
7. Ali ste član katerekoli splošne knjižnice? (Izberite eno možnost.)
- Da.
- Ne.
8.
-

Kako pogosto obiskujete knjižnico? (Izberite eno možnost.)
1x na teden ali pogosteje.
1x na mesec ali več, a manj kot 1x tedensko.
1x na leto ali več, a manj kot 1x na mesec.
Drugo (napišite):_______________________________
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9. Kakšne posebej za gluhe in naglušne uporabnike prilagojene storitve so vam v vaši
knjižnici na voljo in ali ste z njimi zadovoljni? (Iz seznama izberite storitve, ki so
vam na voljo v vaši knjižnici, in pri vsaki označite ali ste z njo zadovoljni ali
nezadovoljni) (Možnih je več odgovorov.)
-

Organizirani obiski knjižnice za gluhe in naglušne uporabnike
(ZADOVOLJEN/NEZADOVOLJEN)
Računalniške delavnice za gluhe in naglušne uporabnike
(ZADOVOLJEN/NEZADOVOLJEN)
Organiziran obisk Bibliobusa za gluhe in naglušne uporabnike
(ZADOVOLJEN/NEZADOVOLJEN)
Pripovedovanje zgodb v knjižnici za gluhe in naglušne uporabnike
(ZADOVOLJEN/NEZADOVOLJEN)
Razstave v knjižnici za gluhe in naglušne uporabnike
(ZADOVOLJEN/NEZADOVOLJEN)
Predstavitev knjižničnih storitev za gluhe in naglušne uporabnike
(ZADOVOJEN/NEZADOVOLJEN)
Bralne skupine v knjižnici za gluhe in naglušne uporabnike
(ZADOVOLJEN/NEZADOVOLJEN)

10. Kakšne storitve bi si še želeli? (Napišite.)
______________________________________________________________________
11. Kako pomembno je, da vam knjižnica nudi gradivo, ki je posebej prilagojeno za
gluhe in naglušne? (Izberite eno možnost.)
- Zelo pomembno.
- Pomembno.
- Nepomembno.
12. Kakšno gradivo si ponavadi izposojate? (Možnih je več odgovorov.)
- Knjige za otroke,
- romane, povesti, pesmi,...,
- leksikoni, priročniki,...,
- CD-zgoščenke (glasba),
- DVD – filmi,
- lahko berljive knjige,
- Drugo (napišite): _________________________

TURK, T. Storitve slovenskih splošnih knjižnic za gluhe in naglušne uporabnike. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2020

97

13. Kakšno gradivo bi si še želeli? (Možnih je več odgovorov.)
- Več stripov,
- več slikanic,
- več časopisov,
- več revij,
- več filmov s podnapisi,
- več posnetkov/filmov z znakovnim jezikom,
- več knjig za ročne spretnosti,
- več kuharskih knjig,
- več knjig prilagojenih v znakovnem jeziku,
- drugo (napišite):___________________________

Hvala za sodelovanje!

